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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES
ESTADO DA BAHIA
CNPJ 14.100.747/0001-26
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO N° 001/2022 de 04 DE MAIO DE 2022

Orienta a implementação da Base Nacional Comum Curricular –
BNCC, do Documento Referencial Curricular da Bahia – DCRB e
institui como documento obrigatório o Referencial Curricular
Municipal para a Educação Infantil e Ensino Fundamental de Riachão
das Neves – BA, ao longo das etapas e respectivas modalidades da
Educação Básica do Sistema Municipal de Ensino de Riachao das ,
Neves Estado da Bahia, e dá outras providências.

O Conselho Municipal de Educação de Riachão das Neves – BA, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o disposto no art. 209 e seus incisos da Constituição Federal, e na Lei 9394/96; a Lei 274/99 Lei de criação
dos Conselho Municipal de Educação, Lei Nº 470/2009, de 30 de dezembro de 2009, que institui a organização do
Sistema Municipal de Ensino e as recomendações do Regimento Interno aprovado em 22 de dezembro de 2009,
Lei Municipal 470/2009 e tendo em vista o Parecer Conclusivo 06/2020.
CONSIDERANDO a Constituição Federal em seus artigos:
Art. 205: define que “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”;
Art. 210: define que “serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar
formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais”;
CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional:
Art. 2º: que reafirma “a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais
de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho”;
Art. 9º: ao definir uma das incumbências da União, em seu inciso IV, como a de “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”;
Art. 22: esclarece que “a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação
comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos
posteriores”;
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Art. 26: na redação dada pela Lei nº 12.796/2013, estipula que “os currículos da educação infantil, do ensino
fundamental e do ensino médio devem ter 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”;
Art. 32: na redação dada pela Lei nº 11.274/2006, determina que “o ensino fundamental obrigatório, com duração
de 09 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 06 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação
básica do cidadão, mediante:

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita
e do cálculo;

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que
se fundamenta a sociedade;

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e
habilidades e a formação de atitudes e valores;

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em
que se assenta a vida social”;
CONSIDERANDO o Plano Nacional de Educação Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2014 em sua meta 02 que
objetiva “universalizar o ensino fundamental de 09 (nove) anos para toda a população de 06 (seis) a 14 (quatorze)
anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade
recomendada, até o último ano de vigência deste PNE” e a estratégia 7.6 da Meta 7 do PEE 2016 - 2026, Lei
Estadual nº. 13.559/2016 que incumbe os sistemas de ensino da tarefa de preparar e implantar as diretrizes
pedagógicas para a educação básica, bem como dar assentimento à Base Nacional Comum Curricular - BNCC,
com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para o conjunto de todos os estudantes da Educação
Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio;
CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP Nº 02, de 22 de dezembro de 2017 “Institui e orienta a implantação da
Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades
no âmbito da Educação Básica.”;
CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP Nº 15, 15 de dezembro de 2017 “Que fundamenta a Resolução CNE/CP
Nº 02 que “Institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente
ao longo das etapas e respectivas modalidadesno âmbito da Educação Básica”.
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CONSIDERANDO a Resolução CEE/CP N.º 137/2019, de 17 de dezembro de 2019, que“Fixa normas
complementares para a implementação da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, nas redes de ensino e nas
instituições escolares integrantes dos sistemas de ensino, na Educação Básica do Estado da Bahia e dá outras
providências.”
CONSIDERANDO o Parecer CEE/CP nº 196 de 13/08/2019 que “aprova o Documento Curricular Referencial da
Bahia – Etapas: Educação Infantil e Ensino Fundamental”
CONSIDERANDO o Plano Municipal de Educação Lei nº 595/2015 de 15 de julho de 2015, destaca nas
estratégias das metas em sua 2 e 7.
CONSIDERANDO a Nota Técnica Conjunta MPBA/UNCME-BA 01/2018, com orientações gerais para os
Conselhos Municipais de Educação do Estado da Bahia;
CONSIDERANDO a Recomendação Conjunta UNCME–BA / CEE-BA, sobre o processo de implementação da
BNCC da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, tendo como base o Documento Referencial Curricular do
Estado da Bahia.
CONSIDERANDO as orientações do ofício circular UNCME/BA nº 014/2019 de 26 de dezembro de 2019 com o
assunto: Implementação BNCC – Normatização / Orientações Gerais.
CONSIDERANDO a implementação da BNCC, do DCRB e do Referencial Curricular Municipal para a Educação
Infantil e Ensino Fundamental de Riachão das Neves - BA, entendendo este processo como união de esforços de
toda a rede de ensino na busca da equidade no processo ensino e aprendizagem no município.
CONSIDERANDO que o Referencial Curricular Municipal de Riachão das Neves -BA - DRCM/ Riachão das
Neves foi construído em um processo coletivo e participativo visando efetivar de forma concreta o regime de
colaboração entre toda a rede de ensino, sendo o mesmo obrigatório para a as instituições pertencentes ao Sistema
Municipal de Ensino.
CONSIDERANDO que as orientações presentes nesta Resolução embasam a revisão dos Projetos Político
Pedagógicos, Regimentos Escolares e documentos correlatos das instituições de ensino pertencentes ao Sistema
Municipal de Ensino garantida a autonomia pedagógica de cada instituição.
RESOLVE:
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. A presente Resolução institui e orienta a implementação do Documento Referencial Curricular Municipal
de Riachão das Neves - BA, elaborado em regime de colaboração, como documento de caráter normativo para o
Sistema Municipal de Ensino de Riachão das Neves, que define o conjunto orgânico eprogressivo de aprendizagens
essenciais aos estudantes no âmbito da Educação Básica nas etapas Educação Infantil e Ensino Fundamental e suas
respectivas modalidades.
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Art. 2º. As orientações e os conceitos normatizados na Resolução CNE/CP Nº 02, de 17 de dezembro de 2017, que
“Institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular,a ser respeitada obrigatoriamente ao longo
das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica”, estão referendados pela presente Resolução.
Art. 3º. Ficam ratificadas as definições estabelecidas na CEE/CP N.º 137/2019, de 17 de dezembro de 2019, que
“Fixa normas complementares para a implementação da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, nas redes de
ensino e nas instituições escolares integrantes dos sistemas de ensino, na Educação Básica do Estado da Bahia e
dá outras providências”, para o Sistema Municipal de Ensino de Riachão das Neves – BA.
Art. 4º. A elaboração do Referencial Curricular Municipal de Riachão das Neves - BA, além de considerar como
obrigatório o disposto na Base Nacional Comum Curricular e Documento Referencial Curricular da Bahia, também
contempla, em sua construção, as peculiaridades locais.
Art. 5º. A construção e implementação do DRCM/Riachão das Neves, visa superar a fragmentação das propostas
curriculares das diferentes redes de ensino, fortalecendo assim o regime de colaboração e a qualidade da educação
ofertada no município, resguardada a autonomia de cada Sistema de Ensino.
Art. 6º. O Referencial Curricular Municipal de Riachão das Neves -BA, construído em consonânciacom BNCC
e o DCRB é a diretriz para as escolas de Educação Básica nas etapas de EducaçãoInfantil e Ensino Fundamental
construírem ou revisarem os seus Projetos Político- Pedagógicos e documentos correlatos, respeitada a autonomia
de cada Sistema.
Art. 7º. O DRCM/Riachão das Neves – BA, baseado na BNCC e DCRB deve fundamentar a concepção,
formulação, implementação, avaliação e revisão dos PPPs e, consequentemente, dos currículos das instituições
escolares, contribuindo para a articulação e coordenação de políticas e ações educacionais voltadas, especialmente,
para a formação de profissionais da educação, à avaliação da aprendizagem, à definição de recursos didáticos e
aos critérios definidores de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da oferta de educação de
qualidade.
Art. 8º. No exercício da autonomia no processo de construção de seus Projetos Político Pedagógicos – PPPs
previsto nos artigos 12, 13 e 23 da LDB e atendidos todos os direitos e objetivos de aprendizagem instituídos na
BNCC, no DCRB e no DRCM/Riachão das Neves, as Instituições Escolares adotarão metodologias, formas de
avaliações e propostas de progressão que julgarem necessários, devidamente construídos com a Comunidade
Escolar, respeitandoas normativas do respectivo Sistema de Ensino.
Art. 9º. Os Regimentos Escolares das Redes de Ensino e/ou das Instituições Escolares serão elaborados ou
revisados a partir do Regimento de Funcionalidade das escolas municipais e do
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PPP, uma vez que os mesmos regem toda a vida escolar nas questões de gestão democrática, administrativa,
financeira e pedagógica.
Parágrafo Único: Os Regimentos Escolares da Rede de Ensino e/ou das Instituições Escolares serão elaborados ou
revisados respeitando as normas exaradas pelo Conselho Municipal de Educação.
Art. 10. Os PPPs da Rede de Ensino e/ou das Instituições Escolares devem contemplar todasas etapas e as
modalidades, terão a BNCC, o DCRB e o DRCM/Riachão das Neves como referência obrigatória e, ainda,
incluirão a Parte Diversificada definida de acordo com a LDB, as Diretrizes Curriculares Nacionais e as normas
complementares do respectivo Sistema de Ensino.
Parágrafo Único: De acordo com o Artigo 26 da LDB, a “parte diversificada, exigida pelas características regionais
e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos” forma juntamente com a BNCC, o DRCB e o
DRCM/Riachão das Neves um único bloco, indissociável, tanto para as atividades pedagógicas, como para os
processos avaliativos.
Art. 11. Os currículos, coerentes com o Projeto Político Pedagógico da instituição ou rede de ensino e considerando
o contexto e as características dos estudantes, deve:

I. Contextualizar os conteúdos curriculares, identificando estratégias para apresentá-los, representá-los,
exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos, com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as
aprendizagens se desenvolvem e são constituídas;

II. Decidir sobre formas de organização dos componentes curriculares – disciplinar, interdisciplinar,
transdisciplinar ou pluridisciplinar – e fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares, de modo que se
adote estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem;

III. Selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas, recorrendo a ritmos
diferenciados e a conteúdos complementares, se necessário, para trabalharcom as necessidades de diferentes grupos
de alunos, suas famílias e cultura de origem, suas comunidades, seus grupos de socialização, entre outros fatores;

IV. Conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar os estudantes nas aprendizagens;
V. Construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultado, que levem em conta os
contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho
da instituição escolar, dos professores e dos alunos;

VI. Selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e
aprender;

5

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
7 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

hhg

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES
ESTADO DA BAHIA
CNPJ 14.100.747/0001-26
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VII. Criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores, bem como manter processos permanentes
de desenvolvimento docente, que possibilitem contínuo aperfeiçoamento da gestão do ensino e aprendizagem, em
consonância com a proposta pedagógica da instituição ou rede de ensino;

VIII. Manter processos contínuos de aprendizagem sobre gestão pedagógica e curricular para os educadores, no
âmbito das instituições ou rede de ensino, em atenção às diretrizes curriculares nacionais, definidas pelo Conselho
Nacional de Educação e normas complementares, definidas pelos respectivos Conselhos de Educação;
Parágrafo Único. Os currículos devem incluir a abordagem, de forma transversal e integradora, de temas exigidos
por legislação e normas específicas do Sistema de Ensino.
Art. 12. As aprendizagens essenciais, definidas como: conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e a capacidade
de os mobilizar, articular e integrar, expressando-se em competências, compõem o processo formativo de todos os
educandos ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica.
Parágrafo Único. No âmbito da BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos
e procedimentos), habilidades (práticas cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores, para resolver demandas
complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho.
Art. 13. Fica estabelecido de acordo com a BNCC conforme o Art. 4º da Resolução CNE/CP Nº 02, de 22 de
dezembro de 2017, que a Educação Básica deve fundamenta-se nas seguintes competências gerais, como expressão
dos direitos e objetivos de aprendizagem a seremdesenvolvidas pelos estudantes:

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.

Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e
culturais, das locais às mundiais, e também para participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural;
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 esentimentos, em diferentes contextos, e produzir sentidos que levem
ao entendimento mútuo;

4.
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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 mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da
cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7.

Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender
ideias, pontos de vista e decisões comuns, que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência
socioambiental e o consumo responsável, em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação
ao cuidado consigo mesmo, com os outros e com o 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, de forma harmônica, e a cooperação, fazendo-se
respeitar, bem como promover 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.
Art. 14. Obedecendo a aos dispostos no artigo 26 da LDB 9394/96, ao artigo 7º da Resolução CNE/CEB nº 02/2017,
a Resolução CNE/CEB nº 04/2010, ao Parecer CEE/CP nº 196/2019, nos quais orientam que a parte diversificada
enriquece e complementa a base nacional comum, prevendo o estudo das características regionais e locais da
sociedade, da cultura, da economia e da comunidade escolar.
DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 15. A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem as práticas centradas nas experiências, nas
interações e nas brincadeiras, possibilitando que a criança se desenvolvae amplie suas potencialidades, construindo
significados e descobertas.
Art. 16. O DRCM/Riachão das Neves BA, embasado na BNCC e no DRCB, considera que a criança é o centro do
planejamento curricular, sujeito de direitos que se desenvolve nas interações, relações e práticas cotidianas, com
singularidades próprias, tendo o brincar, como linguagem própria da infância, articulando o cuidado e as
experiências diversas com os saberes dos diferentes campos para oportunizar o desenvolvimento integral e
saudável das crianças.
Art. 17. O planejamento do Professor na Educação Infantil deve ser estruturado com base nos campos de
experiência descritos nos documentos orientadores (BNCC, DCBR e DRCM/Riachão das Neves) e expressar a
intencionalidade pedagógica na prática diária, garantindo os direitos de aprendizagem e desenvolvimento de modo
a assegurar o pleno desenvolvimento das crianças.
Art. 18. Devem ser assegurados os seguintes direitos de aprendizagem e desenvolvimento no âmbito da Educação
Infantil:

I.

Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens,
ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas;
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II.

Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros
(crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua
imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais
e relacionais;

III.

Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das
atividades, propostas pelo educador quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha
das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos,
decidindo e se posicionando em relação a eles;

IV.

Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações,
relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a
cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita,a ciência e a tecnologia;

V.

Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas,
hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens;

VI.

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 decuidados, interações, brincadeiras e linguagens
vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário.
Art. 19. Na etapa da educação infantil, além dos direitos de aprendizagem tem como foco os eixos interações e
brincadeira que reafirma as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil/2009, pois compreendem a
criança por inteiro (corpo, mente e emoções) os quais estão estruturados nos currículos em campos de
experiências.
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§ 1º. Os cinco campos de experiências, referidos no caput do artigo, 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:

I - o eu, o outro e o nós;
II - corpo, gestos e movimentos; III traços, sons, cores e formas;

IV - escuta, fala, pensamento e imaginação;
V - espaços, tempos, quantidades, relações e transformações
§ 2º. Os campos de experiências são percursos intencionalmente pensados, que acolhe as situações e as
experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes e proporcionam vivências em situações
significativas, superando a ideia de planejar aulas ou atividades, que engessam a possibilidade da construção de
sentidos pessoais e coletivos, limitando o surgimento do novo, do autêntico e do inusitado.
§ 3º. A estruturação curricular da etapa da Educação Infantil por meio dos direitos essenciais de aprendizagem e
desenvolvimento, organizados em campos de experiências, por meio das interações e brincadeira, deve ser
entendida como forma de fortalecer a Educação Infantilcom uma identidade própria, evitando ser compreendida
como uma antecipação da disciplinarização própria do Ensino Fundamental.
Art. 20. As propostas pedagógicas da educação infantil devem incorporar os princípios:

I - éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e
às diferentes culturas, identidades e singularidades;

II - políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática;
III - estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes
manifestações artísticas e culturais.
Parágrafo Único: Os direitos de conhecer-se e de conviver relacionam-se aos princípios éticos, já os direitos de
se expressar e de participar derivam dos princípios políticos, enquanto que os direitos de brincar e de explorar
contemplam os princípios estéticos.
Art. 21. A sistematização da aprendizagem e desenvolvimento das crianças da Educação Infantil dar-se-á através
da elaboração de portfólio individual semestral, a ser concebido numeaação contínua de observação, escuta e
registro.
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 22. O Ensino Fundamental, com duração de 09 anos, terá como objetivo a formação básica do cidadão,
conforme aponta o art. 32 da LDB.
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Art. 23. O DRCM/Riachão das Neves, no que se refere ao Ensino Fundamental, além de considerar as habilidades
específicas da BNCC e DCRB.
Art. 24. Os anos iniciais do Ensino Fundamental devem dar continuidade às experiências vividas na Educação
Infantil aprofundando os conhecimentos, prevendo a progressiva sistematização dessas experiências de forma a
ampliar as relações com o mundo e desenvolvendo atitude ativa na construção do conhecimento.
Art. 25. No primeiro e segundo ano do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve ter foco na alfabetização,
proporcionando aos alunos a apropriação do sistema de escrita alfabética, a compreensão da leitura e da escrita de
acordo com faixa etária, o desenvolvimento da capacidade de ler e escrever números, compreender suas funções e
o significado e uso das quatro operações matemáticas.
Parágrafo Único: O processo de alfabetização dos alunos deve ser consolidado no segundo ano, em
conformidadeao disposto na BNCC o documento apresenta alteração na progressão dos estudantes do ciclo de
alfabetização, antecipando para o 2º Ano o processo de alfabetização: “Embora, desde que nasce na Educação
Infantil, a criança esteja cercada e participede diferentes práticas letradas é nos anos iniciais (1º e 2º anos) do
Ensino Fundamental que se espera que ela se alfabetize” (BNCC, p. 89).
Art. 26. Os currículos escolares, em conformidade com os PPPs, elaborados a partir do DRCM/Riachão das Neves,
devem assegurar aos estudantes um percurso contínuo e progressivo de aprendizagens, ao longo da Educação
Básica garantindo o desenvolvimento integral e a autonomia, evitando a ruptura na transição no processo entre:

a)

Família/escola;

b)

Educação Infantil/Ensino Fundamental;

c)

Entre os 09 anos do Ensino Fundamental;

d)

Anos iniciais/Anos Finais do Ensino Fundamental;

e)

Anos Finais/Ensino Médio;

Art. 27. As Áreas do Conhecimento favorecem a comunicação entre os saberes dos diferentes componentes
curriculares, intersectam-se na formação dos alunos, mas preservam as especificidades de saberes próprios
construídos e sistematizados nos diversos componentes.
Art. 28. Na estrutura do Ensino Fundamental apresenta-se organizada por áreas de conhecimento serão organizadas
nos seus respectivos componentes curriculares a saber:

I. Área de Linguagens - Componentes Curriculares: Língua Portuguesa; Educação Física;Língua Inglesa e Arte;
II. Área de Matemática: - Componente Curricular: Matemática;
III. Área de Ciências da Natureza: - Componente Curricular: Ciências;
IV. Área de Ciências Humanas: - Componentes Curriculares: História; Geografia;
V. Área de Ensino Religioso: - Componente Curricular: Ensino Religioso.
§ 1º. O componente Curricular de Língua Inglesa; será desenvolvido nos Anos finais do Ensino Fundamental (6º
ao 9º ano).
Art. 29. O currículo do Ensino Fundamental deverá ser desenvolvido com base nas habilidades e competências
estabelecidas para cada Área do Conhecimento e seus respectivos componentes curriculares, que são:
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I.

Linguagens:

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, ampliar suas possibilidades de participação na vida social
e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva.
Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual,
sonora e digital –, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes
contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação.

3.

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.

II. Matemática:
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 descobertase construções, inclusive com impactos no mundo do
trabalho.

2. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos
convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo.

3. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da Matemática (Aritmética,
Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas do 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 esintetizar conclusões, utilizando diferentes
registros e linguagens (gráficos, tabelas, esquemas,além de texto escrito na língua materna e outras linguagens para
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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.

8. 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.

III.

Ciências da Natureza:

1. Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à diferença em uma
sociedade plural e promover os direitos humanos.

2. Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-científico-informacional com base nos
conhecimentos das Ciências Humanas, considerando suas variações de significado
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no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante deproblemas do
mundo contemporâneo.

3. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a
curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo a
participar efetivamente das dinâmicas da vida social.

4. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos outros e às diferentes
culturas, com base nos instrumentos de investigação das Ciências Humanas, promovendo o acolhimento e a
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades,
sem preconceitos de qualquer natureza.

5. Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados, e eventos ocorridos
em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços variados.

6. Construir argumentos, com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, para negociar e defender ideias e
opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental, exercitando a
responsabilidade e o protagonismo voltados para o bem comum e a construção de uma sociedade justa, democrática
e inclusiva.

7. Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de
informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço- temporal relacionado a localização,
distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão.
IV: Ciências Humanas:

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento científico como
provisório, cultural e histórico.

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da 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 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.
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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, compreendendo-se na diversidade humana,
fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas
tecnologias.

8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza paratomar decisões frente a questões
científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos,
democráticos, sustentáveis e solidários.
V.

Ensino Religioso:

1. Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos religiosos e filosofias de vida, a partir
de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos.

2.Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas experiências e saberes,
em diferentes tempos, espaços e territórios.

3. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão de valor da vida.
4. Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver.
5. 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.

6. 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.
Art. 30. A avaliação da aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental ocorrerá nas dimensões: diagnóstica,
participativa, processual e cumulativa com as seguintes orientações:
§ 1º- O 1º ao 5º ano adotará o Relatório individual em pareceres descritivos, o registro do desempenho do educando
deve ser realizado através de instrumentos avaliativos utilizados ao longo do trimestre e a conceituação da
aprendizagem durante o ano letivo. É importante atenção ao atribuir cada conceito, levando em consideração:

Sigla

Conceito

Entendimento

O

Ótimo

O aluno obterá este conceito quando dentro do processo de aprendizagem estiver com
rendimento entre 9 e 10.

B

Bom

O aluno obterá este conceito quando dentro do processo de aprendizagem estiver com
rendimento entre 7 e 8.
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S

Suficiente

O aluno obterá este conceito quando dentro do processo de aprendizagem estiver com
rendimento entre 5 e 6.

I

Insuficiente

O aluno obterá este conceito quando dentro do processo de aprendizagem estiver com
rendimento até 4,9.

O = ótimo; B = bom; S = Suficiente; I = insuficiente, sendo que o Sistema Gestão de Educação Municipal - SIGEM
é preenchido ao final de cada trimestre, com os objetivos de aprendizagem que trazem orientações sobre os direitos
que devem ser garantidos em cada ano do ciclo.
Sugestões:
No caso de insuficiente rendimento escolar, a Unidade Escolar Municipal deve proporcionar estudos de
recuperação paralela ao término de cada trimestre.
§ 2º- do 6º ao 9º ano prevalecerá para promoção o alcance das competências e habilidades definidas para cada ano
de estudo, cujos resultados serão expressos através de notas ou conceitos e registros em pareceres.
§ 3º- A média adotada pela Rede Municipal de Ensino para aprovação do aluno do 1º ao 9ºano do Ensino
Fundamental é 6,0 (seis) pontos por componente curricular.
DA PARTE DIVERSIFICADA
Art. 31. A parte diversificada do currículo, conforme o disposto no Art. 26 da LDB se constitui como dimensão
que enriquece e complementa a base nacional comum, prevendo o estudo de aspectos regionais e locais
representativos da sociedade, da cultura, da economia e das identidades territoriais.
Parágrafo Único: A complementação da BNCC pela parte diversificada exigirá, dos sistemas de ensino e das
instituições escolares, a articulação necessária para possibilitar a sintonia com
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os interesses mais amplos de formação básica do cidadão com a realidade local - e suas características
geoambientais e socioambientais, bem como com a sociedade, a história, a cultura, a economia e, ainda, com o
horizonte das expectativas dos estudantes, perpassando o currículo na sua integralidade.
Art. 32. No atendimento à parte diversificada, no que tange ao complemento previsto no §1º do Art. 35-A da LDB,
incluem-se o componente curricular de Oficina de Escritores recomendando-se às instituições escolares a inserção
temáticas conexas aos assuntos na programação curricular.
Art. 33. Ainda em atendimento à parte diversificada, incluem-se os seguintes temas integradores, com
recomendação às instituições escolares sobre a inserção dos mesmos na programação curricular:
I - Educação em Direitos Humanos;II Educação para a Diversidade;
III - Educação Supervisora: Diálogo-Acompanhamento-Alinhamento;IV -Projeto
de Vida;
V - Educação para o Trânsito;VI Saúde na Escola;
VII - Educação Ambiental;
VIII - Educação Financeira e para o Consumo; IX Cultura Digital;
Art. 34. Os temas integradores são contemplados nos componentes curriculares através de objetivos de
aprendizagem (Educação Infantil) e habilidades (Ensino Fundamental) que contribuem para o desenvolvimento
das competências.
Art. 35. Os temas integradores devem dialogar com a realidade local nos aspectos social, histórico e cultural,
evitando a fragmentação e abordagens descontextualizadas.
Art. 36. O tema integrador Projeto Vida será desenvolvido em cada escola em seu Projeto Político pedagógico
Escolar, plano de ação correspondente a essas temáticas para desenvolvercompetências desde a educação Infantil
ao Ensino Fundamental.
Parágrafo Único: A rede ou instituições escolares podem estruturar projetos na organização do ano letivo da
Educação Infantil e Ensino Fundamental, com opções para um ou mais tema integrador.
DA FORMAÇÃO CONTINUADA
Art. 37. As Mantenedoras envidarão esforços para a oferta de formação continuada que permita aos professores
tomar a BNCC, o DCRB e DRCM/Riachão das Neves como referência para a construção participativa, critica e
criativa do PPP e currículos escolares.
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Art. 38. As formações terão caráter de reflexão sobre as práticas pedagógicas embasadas em referenciais teóricos
e experiências significativas a fim de qualificar a ação pedagógica.
Art. 39. As formações ofertadas deverão contemplar, além de outras temáticas relevantes ao contexto municipal,
o disposto no Art. 13 da presente Resolução.
Art. 40. As Instituições Escolares também deverão realizar formações que contemplem as demandas locais, de
modo a garantir a qualificação da ação pedagógica, observando o disposto no seu PPP.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 41. As instituições pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino devem intensificar o processo de inclusão
dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades nas classes comuns do
ensino regular, implantando em cada unidade escolar a classe especial, garantindo condições de acesso e de
permanência com aprendizagem, buscando prover atendimento com qualidade.
Art. 42. O ano letivo será organizado em três trimestres letivos, com o início e o término fixados no Calendário
Escolar, ou de acordo com a necessidade da unidade escolar, observando as peculiaridades conforme LDB art. 23
§2º, com calendário escolar previamente aprovado pelo CME e fixado pela Secretaria Municipal de Educação.
Art. 43. A implementação da BNCC, do DRCB e do DRCM/Riachão das Neves acontecerá, impreterivelmente,
no início do ano letivo de 2022 para a Educação Básica, nas etapas Educação Infantil e Ensino Fundamental e suas
modalidades.
§ 1º Torna-se obrigatória a revisão dos Projetos Político Pedagógicos - PPP, sob orientação e aprovação pela
Mantenedora e do Regimento Escolar que deverá ser aprovado pelo Conselho Municipal de Educação conforme
normativas exaradas pelo mesmo.
§ 2º A revisão dos referidos documentos deverá acontecer, impreterivelmente, no ano de 2022, observados os
prazos e normas emitidas pelo respectivo Sistema de Ensino.
Art. 44. Caberá à Secretaria Municipal de Educação, orientar, apoiar e supervisionaras atividades desenvolvidas
pelas instituições educativas integrantes do Sistema Municipal de Ensino relativo ao cumprimento do disposto
nesta Resolução.
Art. 45. Caberá ao Conselho Municipal de Educação de Riachão das Neves, no âmbito de suas competências,
resolver as questões suscitadas pela presente norma.
Art. 46. Fica fixado o prazo de quatro anos para revisão do Documento Referencial Curricular Municipal de
Riachão das Neves -DRCM/ Riachão das Neves a contar da data de sua homologação.
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§ 1º Este processo dar-se-á em regime de colaboração entre as redes de ensino, Secretaria Municipal de Educação e
Conselho Municipal de Educação.
Art. 47. No prazo de 30 dias a contar da publicação da presente Resolução, a Secretaria Municipal de Educação,
editará documento complementar contendo o DRCM/ Riachão das Neves, de acordo com concepções, definições e
diretrizes estabelecidas na presente norma.
Art. 48. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.
Riachão das Neves – BA, 04 de maio de 2022.
Aprovada, por unanimidade, pela Plenária, 04 de maio de 2022.

CONSELHO PLENO
Representantes do Poder Legislativo:
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Caros Educadores,
Com este Referencial Curricular para a Educação de Jovens e Adultos, a Secretaria Municipal
de Educação de Riachão das Neves-BA, oferece aos profissionais da Rede Pública Municipal,
reflexões, orientações e sugestões que possam contribuir para a prática em sala de aula.

Pretende-se, desta forma, imprimir uma linha de trabalho comum (mas não uniforme) às
escolas do sistema público municipal, respeitando a identidade local e autonomia profissional.

Reconhecemos que muitas vezes os professores têm uma caminhada solitária em sala de aula e
a Secretaria Municipal de Educação preocupada com esta constatação, mobilizou a rede de
ensino com realização de ações/reuniões para reorganização do currículo escolar, coordenou o
processo e fez a organização final.

A organização do documento traz em si, aspectos como objetos de conhecimento, habilidades,
metodologia e instrumentos avaliativos. Os dois últimos, aparecem como sugestões, indicação
ao fortalecimento do trabalho desenvolvido por cada professor da nossa rede.

Com este documento, espera-se que os nossos alunos tenham seus direitos de aprendizagens,
aqui evidenciado em competências e habilidades. Assim, estaremos respeitando normativas
nacionais, como a Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Base,a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) e o Documento Curricular Referencial da Bahia (DCRB).

Esperamos que todos os educadores compreendam a essência deste documento e o transponha
à sala de aula, facilitando e enriquecendo sua prática, e não se sentindo tão solitário com os
desafios que é a docência. Como todo documento desta magnitude, ele não se encontra fechado,
poderá ser aperfeiçoado sempre que necessário.
Riachão das Neves – Bahia, março de 2022.

Rubivânia Dias Corado Magalhães

Secretária Municipal de Educação
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AEE – Atendimento Educacional Especializado
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APRESENTAÇÃO
Ao apresentar o Documento Curricular Referencial Municipal – DCRM para a Rede de Ensino
de Riachão das Neves - BA, referente a Educação de Jovens e Adultos, este documento situa-se
como direção a elementos essenciais à aprendizagem, como objetos de conhecimento,
metodologias e instrumentos avaliativos, além de habilidades e direitos de aprendizagem
normatizados pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC.

Os alunos têm direito de ter acesso a um conjunto de saberes que constituem a base para o
exercício de sua cidadania. Esse documento serve como norte para ação pedagógica dos
profissionais que atuam nas escolas e tem como função a de constituir como ponto de partida,
diálogo e convergência entre as diversas propostas educacionais do nosso município, diversidades
culturais, com singularidades e identidades que não podem ser desconsideradas.

O documento não está fechado em si mesmo. O currículo, precisa estar aberto para a flexibilização,
para a readequação, conforme a necessidade. Mas é imprescindível o respeito aos direitos de
aprendizagens, aqui transpostos em habilidades referendadas na BNCC. Não se deve negar o
acesso ao conhecimento, as aprendizagens constituídas para cada Ano/Série de escolaridade.

A essência deste DCRM está constituída na BNCC, que traz a equidade como premissa de todo o
currículo, inclusive pensando, respeitando e incluindo a diversidade étnica, cultural, linguística e
física. Não há um currículo específico para as pessoas com deficiência, como também não há para
os alunos do campo, das classes multisseriadas. Entende-se que todos têm o direito de ter acesso às
mesmas aprendizagens, levando em consideração suas especificidades.

Para tanto, a Secretaria Municipal de Educação organizou o presente documento trazendo aspectos
que se encontram na BNCC, no DCRB mas também elementos próprios da Rede Municipal de
Ensino, como metodologia e instrumentos avaliativos. Mais do que entender o que está proposto
nas planilhas que constam os objetos de conhecimento, habilidades, metodologia e avaliação, é
preciso entender e refletir a respeito da ideia de currículo, as concepções dos aspectos educacionais
que estão transpostos em todo o corpo do documento.

NA PARTE I - Apresenta Cenários e Identidades Curriculares Locais, Caracterização do
Município,os Marcos Legais, Teóricos, Conceituais e Metodológicos, a Organização da Rede de
Ensino, Etapas e Modalidades, Procedimentos Metodológicos, Avaliação, Currículo e os Temas
Integradores. Esta parte apresenta as principais características do município de Riachão das Neves
– Bahia em vários aspectos. Fala da organização estrutural do currículo e os termos novos que a
organização e os objetos de conhecimento trazem. Nesta parte é possível compreender a
10
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aglutinação de Componentes Curriculares e a relevância de dialogar entre si.

No DCRM, foram mantidos os códigos alfanuméricos que identificam as aprendizagens citadas na
BNCC, cuja composição é feita por letras e números. O primeiro par de letras identifica a etapa de
ensino, o primeiro par de números identifica o grupo por faixa etária na Educação Infantil e o ano a
que se refere à habilidade do Ensino Fundamental. O segundo par de letras identifica o campo de
experiência na Educação Infantil e o Componente Curricular, no caso do Ensino Fundamental. Por
último, mais um par de números que identifica a posição da habilidade na numeração sequencial do
campo de experiência na Educação Infantil e, Ano, no Ensino Fundamental.

Para identificar habilidades na BNCC que foram contextualizadas para atender às especificidades
do território baiano, acrescentou-se o símbolo asterisco (*) e, para identificar as habilidades
elaboradas pela equipe curricular do Estado da Bahia, visando aprendizagem do estudante no
reconhecimento da diversidade que o Estado apresenta, foi seguida a estrutura do código
alfanumérico da BNCC, acrescentando, ao final, a sigla do Estado (BA). Ainda no Organizador
Curricular, destacam-se as competências específicas relacionadas às habilidades que devem ser
desenvolvidas pelos estudantes ao longo do Ensino Fundamental.

NA PARTE V - EJA– Educação de Jovens e Adultos - apresenta sua constituição, as competências
gerais por área, competências específicas por componente curricular, os Eixos geradores e Temas
integradores por Trimestre, a organização curricular com unidades temáticas, objetos de
conhecimento e habilidades.E por fim, o documento é finalizado com a proposta do PROJETO
DE VIDA E AS TRANSIÇÕES PARA O ENSINO MÉDIO, onde traz orientações de como
trabalhar com os alunos, incentivando-os, motivando-os sobre como alcançar seus sonhos, desejos,
metas de vida e etc, de como prosseguir, mediando seus estudos para o Ensino Médio.

Reconhece-se que é um documento extenso, contudo é preciso compreender que este, traz
organização desde à creche ao último Ano/Série do Ensino Fundamental. E o que o constitui é
essencial para o fortalecimento e direcionamento do trabalho pedagógico nas escolas e no interior
de cada sala, chegando aos nossos alunos, saberes, reflexões e inquietações oportunizadas a
qualquer outro aluno do país.

É preciso leitura atenta, estudo minucioso para compreensão das orientações contidas no DCRM.
Os atores educacionais (Gestores Escolares, Coordenadores Pedagógicos, Professores) precisarão
estudar, pesquisar e dedicar-se para dar conta das habilidades e objetos de conhecimento que
passarão a ser instrumento de trabalho e estudo. O aluno, com esta nova proposta de trabalho, deixa
de ser um mero receptor, para ser protagonista do seu saber. O tempo vivenciado na escola não será
suficiente para o aprofundamento dos conhecimentos em percurso. Assim sendo, o diálogo com
11
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asfamílias, as relações família e escola precisarão ser redimensionadas.

Este DCRM iniciou o seu percurso com ações de maneira democrática, tendo em vista as inúmeras
estratégias constantes no Plano Municipal de Educação, enfatizando a necessidade de um currículo
que atenda as especificidades das modalidades de ensino. Foi feita mobilização com os
coordenadores pedagógicos para estudo e discussão sobre a BNCC com seu grupo de professores
nas escolas que atuavam, além de um ciclo de audiências públicas para ouvir alunos e professores
em diversas comunidades e na sede do município. Em um outro ciclo, grupos de professores,
coordenadores pedagógicos e gestores escolares participaram na Secretaria Municipal de Educação
de momentos presencias para análise e sistematização de material enviado pelas escolas e a
proposta da BNCC.

Nesse sentido, o mesmo, se constituiu democraticamente, sob diversos olhares de quem de fato
vive a realidade da sala de aula e o cotidiano escolar. Isso não quer dizer que ele esteja concluso,
impedindo alterações possíveis. Ao longo do primeiro ano de implantação deste documento
espaços de escuta foram criados para recebimento de novas experiências, apontamentos e assim
implementar correções ou alterações, de modo a

se ter um documento com o tempo, mais

referendado pela rede de ensino. Trata-se de um documento aberto, não prescritivo, que
compreende incorporar inovações e atualizações pedagógicas advindas dos marcos legais, do
arcabouço teórico–metodológico do currículo, no processo de implementação, considerando,
também aspectos identificados pelo segmento da comunidade escolar.

Para avançar nos fundamentos do DCRM, é importante compreender que estedocumento não é uma
ação isolada, mas parte de um princípio fundamental, que é um regime de colaboração entre o
Estado e municípios. Neste sentido, faz-se necessária a descrição histórica do processo que deu
origem ao Documento Curricular Referencial de Riachão das Neves – Bahia, para a Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.
Com a homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), para as etapas da Educação
Infantil e do Ensino Fundamental, os Estados e o Distrito Federal começaram a reelaboração dos
seus currículos, visando garantir as aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem
desenvolver ano a ano. Pelos seus princípios, anteriormente expressos, o DCRM foi elaborado em
regime de colaboração entre Estado e o Município, em um movimento desafiador, fraterno, criativo
e, acima de tudo, colaborativo.

Ao longo das etapas para construção do Documento Curricular Referencial Municipal, muitos
atores participaram dos momentos coletivos de construção do DCRM para a Educação Infantil e
Ensino Fundamental. A escuta ativa, envolveu estudantes, professores, gestores escolares,
dirigentes municipais de educação, conselheiros municipais, além de representantes da sociedade
12
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civil.

A concretização dessa escuta deu-se de modo democrático, por adesão e intencionalidade na
participação qualitativa em relação à natureza da proposta do DCRM, orientada pelas diretrizes da
BNCC e do Ministério da Educação (MEC).

Para garantir a efetiva participação, a colaboração e a proposição de profissionais da Educação e da
Sociedade Civil foi realizada uma Consulta Pública (virtual) em dezembro de 2020, sob orientações
da Equipe Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e Comissão de Governança,
responsáveis pelo processo de dinamização, elaboração/restruturação do DCRM, em parceria com
a UNDIME (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação) e UNCME (União Nacional
dos Conselhos Municipais de Educação) em regime de colaboração com os estados e
municípios.Após esta consulta pública foi feita as devidas alterações propostas a este documento.

2. PARTE I – CONVERSAÇÕES CURRICULARES FUNDANTES
2.1 CENÁRIOS E IDENTIDADES CURRICULARES LOCAIS
O Documento Curricular Referencial do Município de Riachão das Neves – Bahia, (DCRM) para a
Modalidade

da Educação de Jovens e Adultos, Educação do Campo e Educação Especial,

considera as diversas identidades que caracterizam a Bahia e a região oeste, atribuindo às escolas o
desenvolvimento de competências voltadas à contextualização, ao aprofundamento e à construção
das pluralidades e singularidades dos seus territórios. Nesse sentido, por se tratar de um documento
curricular municipal, apresenta orientações que respeitem a autonomia dessas escolas como
representantes de seu Território, evitando generalizações ou caracterização pormenorizada que
causariam a exclusão de especificidades indentitárias.
Assim, como objetivo de orientar os educadores do município de Riachão das Neves - Bahia,
quanto a Política Curricular que emerge de sua diversidade cultural e geográfica de seu campo de
reflexões que se integram ao território riachãonevense, neste contexto o qual é percebido a partir de
autores contemporâneos, cujo conceito vai além do território nacional ou mero espaço geográfico,
que não se limita ao conjunto dos sistemas naturais, incorporando o lugar à identidade, ao
sentimento de pertencer como sujeito histórico e político.

Em todo o Documento Curricular Referencial da Bahia (DCRB), é importante reconhecer
“Território” como conceito híbrido e multidimensional. Para definir os fenômenos de utilização
humana de espaços e lugar, da dinâmica da interação social, ambiental, política, econômica e
cultural mediada pelo espaço, deve-se ter claro que definir territórios a partir das identidades que
13
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lhe são emergentes é uma opção política.

Considera-se Território de Identidade o agrupamento identitário municipal formado de acordo com
critérios sociais, culturais, econômicos e geográficos, e reconhecido pela sua população como o
espaço historicamente construído ao qual pertence, com identidade que amplia as possibilidades de
coesão social e territorial (Art. 1º, § 1º do Decreto nº 12.354/10, Bahia).

Nesse sentido, a cidade só existe como lugar identitário na forma como é significada por quem a
vivencia. Entre as virtualidades possíveis estão as múltiplas formas de interpretar a realidade, sejam
por meio das matizes da cultura, sejam pela ótica da historicidade ancestral. Ressalta–se que em
cada um dos cantos e recantos desse estado continental, encontramos narrativas que reinventam
modos de ser e de viver.

A partir deste contexto, a dimensão da autonomia aparece como categoria imprescindível ao
desenvolvimento capaz de participar e atuar nas definições dos rumos a serem tomados para o seu
futuro e os rumos para autonomia do munícipio de Riachão das Neves- Bahia.Por isso, o
Documento Curricular Referencial Municipal de Riachão das Neves, busca assegurar a autonomia
da escola ao caracterizar seu “lugar”, tomando-a como sujeito político, como autora de decisões e a
garantia da participação social.
Dessa forma, o Município se organiza em

distritos, povoados, localidades e sede, que se

constituem como Polos de Educação, para Unidades de Planejamento das Políticas Públicas,
delineadas a partir de agrupamentos municipais, geralmente próximos, formados de acordo com
critérios sociais, culturais, econômicos e geográficos.
Quanto a participação do nosso município no Território de Identidade, o mesmo encontra-se no
território onze (11), localizado na Bacia do Rio Grande com os demais municípios abaixo
apresentados:
TERRITÓRIO
Bacia do Rio Grande

MUNICÍPIOS
Angical,
Baianópolis,
Barreiras,
Buritirama,
Catolândia, Cotegipe, Cristópolis, Formosa do Rio
Preto, Luís Eduardo Magalhães, Mansidão, Riachão
das Neves, Santa Rita de
Cássia, São Desiderio, Wanderley.
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2.2 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

2.2.1 Aspectos Históricos
O município de Riachão das Neves, situado no Oeste baiano, tem uma história bastante marcante,
como outros municípios brasileiros. No ano de 1.660, o então 32º Governador Geral do Brasil Dom
João de Lan-Castro, autorizou uma expedição para navegar os afluentes do Rio São Francisco,
entre eles o Rio Grande, Rio Preto e Rio Corrente. Chegando mais precisamente no município de
Barra, a qual se tornou a primeira cidade da região no ano de 1.752, denominado vale do São
Francisco o qual pertencia a Província de Pernambuco. A 2ª cidade da região foi Pilão Arcado, em
1.810, e logo após no ano de 1.820, a cidade de nossa origem, Campo Largo, hoje, Cotegipe, de
onde Riachão das Neves foi desmembrado.
A região, em 1824 passou a integrar a província de Minas Gerais e em 1827, por outro ato
provisório foi entregue a Província da Bahia, tudo isso pelo motivo que os Pernambucanos,
liderados por Frei Caneca, não aceitaram a Constituição imposta pelo Imperador, e para castigar
Pernambuco, o Imperador tirou toda esta área que hoje é conhecida como Oeste Baiano da
província de Pernambuco. A partir daí, passou a integrar a Sesmaria da Casa da Ponte de Antônio
Guedes de Brito.
Riachão das Neves, no dia 26 de Julho de 1.934, foi elevado a Vila do município de Cotegipe,
razão pela qual a padroeira do município é Nossa Senhora Sant’Ana. As chamas da emancipação
política do município de Riachão ficaram claras em 1.954, quando o ilustre filho de Riachão, o Sr.
Nelson Carvalho da Cunha, tornou-se prefeito em Cotegipe. Vários ilustres filhos de Riachão
foram vereadores pelo município de Cotegipe, alguns deles, Severiano Crisóstomo, Joaquim
Arruda, Armias Pereira de Matos, sem contar que antes teve outros tantos, entre estes: Joaquim
Miguel dos Santos Bomfim, Aprígio Crisóstomo Filho, Aylon Macêdo, João Muniz de Souza,
Salvador Gonçalves de Carvalho, José Antônio Borges, os quais foram decisivos para a
emancipação política do município. A emancipação do município ocorreu no dia 19 de Julho de
15
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1.962, através da Lei 1.731, de autoria do Deputado Estadual Dr. Juarez de Souza.

O município já teve doze eleições municipais, tendo nove prefeitos, são eles: Aylon Macêdo,
Salvador Gonçalves, José Antônio Borges, João Muniz de Souza, Deuzílio Cardoso dos Santos,
Antônio Américo de Lima Filho, Dorgival dos Santos Bomfim, Marcos Vinícius Nunes do
Nascimento, Hamilton Santana de Lima e Miguel Crisóstomo Borges Neto.

Riachão das Neves apresenta população bem heterogênea, com traços oriundos de etnias indígenas
e africanas, inclusive há área de preservação indígena, Tapuia Sarapó/Pajeú Canudos, onde há
nascentes de rios, pedras e pinturas rupestres.

2.2.2 Aspectos Geográficos
Localização Geográfica do Município de Riachão das Neves – BA: (510779 L8701221S /Fuso 23
Coordenadas UTM ).

Mapa físico de Riachão das Neves – BA (UNB /2010) imagens satélite ALOS (2020)
O município de Riachão das Neves-BA tem uma área de 5.840 quilômetros quadrados,
representando 1,0342% do Estado, 0,3758% da região e 0,0687% de todo o territóriobrasileiro.Está
situado na mesorregião do extremo Oeste do estado da Bahia, à margem direita da BR 135,
integrando a microrregião de Barreiras, que fica localizada a 54 km do nosso município.Riachão
das Neves,limita-se ao norte com os municípios de Formosa do Rio Preto e Santa Rita de Cássia;
ao sul, Barreiras; ao leste, com Angical e Cotegipe; e ao Oeste, com o Estado do Tocantins.
Riachão das Neves tem acesso a importantes eixos rodoviários: BA 451 a BR 242 (Feira de
Santana/Barreiras); BR 020 e BR 135 (Brasília/Teresina).
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A sede do município, localizada entre serras, apresenta um sistema de pavimentação que atinge
90% do total do arruamento. Encontra-se há 912 km da capital do estado,Salvador e 600 km da
capital federal, Brasília - DF.O município apresenta vários ecossistemas, inclusive manchas de
florestas, variados tipos de solo, clima relevo e altitudes. As condições meteorológicas determinam
a existência dos climas úmido, úmido a subsúmido e seco a subsúmido, contando com duas
estações bem definidas: uma úmida e quente de novembro a abril; e outra seca e fria de julho a
setembro. A temperatura média anual varia entre 14° C e 34° C; a pluviosidade média anual é de
700 a 1.700mm.

As coordenadas geográficas do município caracterizam-se da seguinte maneira: Latitude: -11.7469,
Longitude: -44.9063 e 11° 44′ 49″ Sul, 44° 54′ 23″ Oeste.A vegetação predominante é o cerrado
arbóreo aberto sem florestas de galeria, porém é subdividido da seguinte forma: cerrado e vale,
destes cerrados, com 140 mil hectares de plantio de sequeiro e 9 mil hectares de plantio irrigado;
vale tem aproximadamente 3 mil sequeiros plantio de agricultores.

Os solos predominantes são o latossolo vermelho e a areia quartzosa álica. Pertence à bacia
hidrográfica do Rio Grande, afluente do Rio São Francisco, que banha o distrito de São José do Rio
Grande e o povoado Barra do Riacho, dentre outros que integram o município.

2.2.3 Aspectos Demográficos
A população do município de acordo com o último censo 2010 é de 21.941 habitantes, tendo como
densidade demográfica 3,87 habitantes por Km 2. O município apresenta traços oriundos de
indígenas, pois há localidades, uma que vale destacar, Canudos, que contém traços rudimentares
dessa classe étnica. Porém, com a devastação humana, tudo vem se perdendo, por ameaças de
fazendeiros com práticas abusivas de queimadas e atividades que tendem a devastar a sua área de
proteção que deveria ser conservada.
Anos

Total da População Total de Homens

Total de Mulheres

Total da População
Urbana

Total da População
Rural

2000

21.917

11.372

10.545

10.257

11.660

2010

21.941

11.443

10.498

10.746

11.195

População do Município de Riachão das Neves - Bahia
Disponível: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010> Acesso em 02 nov. 2020.

É possível notar que a diferença entre a população urbana e rural é bem pequena. Isso é decorrente
possivelmente do município contar com uma área rural enorme, bem maior que a urbana. Outro
fator a considerar que a população ainda esteja concentrada na área rural de forma tão significativa
no município de Riachão das Neves, seja a pouca oferta de trabalho que a cidade tem oportunizado.
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População(1)
(Localização
FaixaEtária)

Urbana

Rural

Total

/Ano

0 a
anos

3 4 a 5 anos 6 a 14
anos

15 a17
anos

18 a 24 25 a 34
anos
anos

35 anos
ou Mais Total

2000

879

474

2007

691

362

2.222

952

1.552

1.167

3.011

10.257

2.059

724

1.557

1.582

3.321

10.296

2010 756

324

1.939 742

1.463 1.798

3.722 10.744

2000

1.032

595

2.954

926

1.501

1.321

3.330

11.659

2007

795

413

2.396

782

1.706

1.551

4.043

11.686

2010

724

408

1.984

774

1.451

1.644

4.197

11.182

2000

1.911

1.069

5.176

1.878

3.053

2.488

6.341

21.916

2007

1.486

775

4.455

1.506

3.263

3.133

7.364

21.982

2010

1.480

732

3.923

1.516

2.914

3.442

7.919

21.926

PIB(2)

IDH (3)

IDI (4)

Taxa de analfabetismo (5)

243.947

0.57

0.42

População de 10 a 15 anos
17.40

População de 15 anos
ou mais
38.80

Informações Sobre o Município de Riachão das Neves - BA
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/ide/2000,2007,2010/php> Acesso em 02 nov. 2020.

2.2.4 Aspectos Culturais

Fruticultura predominante (Manga, pequi)
A cultura é reconhecida como o conjunto de crenças, valores, hábitos que definem o
comportamento, a identidadde de um povo. É um conjunto de padrões, saberes, hábitos, ritos,
tradições, crenças, traços distintos, valores, ideias manifestações artísticas, socialização, costumes
criados por um povo em uma determinada época. A cultura forma a identidade e a história de um
povo.
A Constituição Federal de 1988 em seu Art. 215, nos traz que “O Estado garantirá a todos o pleno
exercício dos direitos culturais e acessoàs fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a
18
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valorização e a difusão dasmanifestações culturais”(EC no 48/2005).

São múltiplas as formas de interpretar a realidade, sejam por meio da cultura, sejam pela
historicidade local. Ressalte-se que, em cada um dos cantos e recantos do município, do estado, do
país e do mundo, encontramos narrativas que reinventam modos de ser e de viver, formas diversas
de vivenciar realidades distintas. A riqueza de sentidos que esses conhecimentos promovem não
pode ser desconsiderada no percurso formativo da Educação Básica, devendo integrar aos
conhecimentos científicos, agregando os devidos sotaques que recontextualizam e reconectam
sujeitos e saberes.

Nesse contexto, no município diversas são as manifestações culturais na comunidade. São aspectos
a serem explorados no planejamento pedagógico dos professores e formação dos alunos. Alguns
aspectos culturais do município:

*ALGUNS ASPECTOS CULTURIAIS X INTERDISCIPLINARIDADE / COMPONENTES CURRICULARES

Contexto Histórico do município:
•
•
•
•
•
•
•
•

Festejos culturais,
Mastros,
Divino,
Lapinhas,
Brincadeiras,
Fanfarra,
Vaquejada (argolinha,
cavalgada)
São João

Artístas da Nossa Terra:
•
Música
•
Artesanato
•
Pintura, etc.

História
Arte
Educação Física
Língua
Portuguesa
Redação

Capoeira/Capoterapia
Campeonatos (Jogos de futebol,
Jogos estudantis da primavera)
Pedalada Ecológica
Agricultura/ Coleta e plantio de
sementes
Culinária
Rios e Riachos Municipais
Aspectos
da
linguagem
(Neologismos)
Semana Literária/ Sextas das Artes

Temas Sociais

Educação Física

Ciências

Ciências
Geografia
Língua Inglesa
Língua Portuguesa
Redação
Arte

*Outros aspectos da cultura local poderão ser inseridos pelas Unidades Escolares considerando o contexto local.

O município conta com um estádio e um ginásio municipal, quatro quadras de esporte (01 na sede,
01 no distrito de Cariparé, 01 no distrito de São José do Rio Grande, e 01 no povoado de
Pajeú/Canudos). No estádio é realizado campeonato municipal de futebol com 1ª e 2ª divisão
anualmente, também acontece os jogos da Copa Oeste, onde participam demais times de futebol
dos municipios que compõem o Oeste Baiano. Outras práticas esportivas também são realizadas no
Ginásio Municipal, que são: a Capoeira, Capoterapia e o Karatê.

19

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
40 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

Práticas esportivas (Capoeira)
A cultura deve ser valorizada, incentivada afim de manter a identidade, a história do seu povo. No
município possui um calendário festivo com o intuito de proteger e revigorar as festas tradicionais.
A população riachão nevense possui festejos bem característicos de cada localidade à qual
pertencem. Cada localidade possui suas próprias manifestações culturais. Dentre as importantes
festas tradicionais, pode-se destacar as seguintes:
FESTIVIDADE

MÊS

LOCALIDADE

São José

Março

São José do Rio Grande

Santa Cruz da Alfavaca

Maio

Alfavaca

Dia das Mães

Maio

Sede

Festa do Divino

Maio

Tapera

São João

Junho

Sede, Entroncamento e Prazeres.

São Pedro

Junho

Canudos

Levantada do Mastro

Junho

Entroncamento

Levantada do Mastro

Junho

Prazeres

Festa do Divino

Junho

Tapera / Barra do Riacho.

Aniversário da cidade

Julho

Sede

Festa Nossa Senhora Santana

Julho

Sede

Festa de Bom Jesus

Agosto

Riachão do Pintor

São Lourenço

Agosto

Cariparé

São Miguel

Setembro

Malhada de Areia

Desfile 07 de Setembro

Setembro

Sede

Dia do Evangélico

Setembro

Sede

Festejos e Feriados Municipais
Fonte: Secretaria Municipal de Cultura, 2020
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3.MARCOS

LEGAIS,

TEÓRICOS,

CONCEITUAIS

E

METODOLÓGICOS
O Documento Curricular Referencial Municipal - DCRM tem como base legal os documentos que
regem a Modalidade de Educação Jovens e Adultos em que reafirma a singularidade e pluralidade
do Estado da Bahia, e as diversidades territoriais dos municípios baianos, bem como, a aceitação do
trabalho educacional como seus desafios socioeducacionais, frente a realidade socioeconômica,
geopolítica, cultural e às demandas dos espaços escolares advindas destes.

A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 205, reconhece a educação como direito
fundamental compartilhado entre Estado, família e sociedade ao determinar que: 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 (BRASIL,1988).

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/90, no art. 4º, reafirma a quem
resguarda o dever de assegurar os diretos fundamentais das crianças e adolescentes:

“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.”

O Estatuto da Juventude, Lei nº 12.852/2013, no art. 7º, que trata do direito à educação, evidencia
que é direito do jovem “a educação de qualidade, com a garantia de Educação Básica, obrigatória e
gratuita, inclusive para os que a ela não tiveram acesso na idade adequada” (BRASIL, 2013).

Ainda sobre o direito à educação, o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03), no art. 21, estabelece que
“o Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos,
metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados” (BRASIL, 2003).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96, no art. 2º, define os
princípios gerais e finalidades da educação:

“A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade
e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996).
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Ainda na LDBEN, no art. 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 oficiais;
VII– valorização do profissional da educação escolar;
VIII– gestão democrática do ensino público, na forma desta 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).

Falar sobre os marcos legais que versam sobre a educação e a política curricular é falar desse
contexto sócio-histórico em que elas acontecem, dos avanços na legislação vigente e dos desafios
para a promoção de uma educação de qualidade social para todos.

Nesse sentido, um Referencial Curricular que considere o contexto sócio-histórico e as múltiplas
identidades culturais das comunidades, na perspectiva de valorizar os conhecimentos tradicionais
do seu povo, incentivar e potencializar as produções de conhecimentos elaboradas pelas unidades
escolares, para garantir o direito de aprendizagem e de desenvolvimento dos estudantes,
transformando realidades e fazendo valer a justiça social com mais igualdade de oportunidades.

Os marcos legais por si só não repercutem em garantias de direitos, o compromisso pelo seu
cumprimento perpassa pelo planejamento, execução, monitoramento e avaliação das políticas
educacionais e pelo controle social em se fazer cumprir. Para tanto, os marcos legais devem ser
considerados na (re)elaboração coletiva dos Projetos Políticos-Pedagógicos (PPP) das escolas
públicas do município que trabalham com a modalidade da EJA.

A Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE), no art.
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, científica, cultural e tecnológica do País;
VIII– estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação
como proporção do Produto Interno Bruto – PIB, que assegure atendimento às
necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;
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IX– valorização dos(as) profissionais da educação;
X– promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à
sustentabilidade socioambiental” (BRASIL, 2014).

Além da garantia do direito à educação, a Constituição de 1988, no art. 210, apresenta indicações
quanto à elaboração dos currículos dos sistemas, redes e escolas, e fixa “conteúdos mínimos para o
Ensino Fundamental, de maneira a assegurar formação básica com respeito aos valores culturais
e artísticos, nacionais e regionais” (BRASIL, 1988).
Com base na Carta Magna, a LDBEN, no inciso IV do art. 9º, afirma que cabe à União estabelecer,
em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para
a Educação Infantil, Ensino Fundamental e o Ensino Médio, que nortearão os currículos e seus
conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum (BRASIL, 1996).
Ainda de acordo com a LDBEN, art. 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).

Por meio da Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010, o Conselho Nacional de Educação define as
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (DCN), que visam:
“estabelecer bases comuns nacionais para a Educação Infantil, o Ensino
Fundamental e o Ensino Médio, bem como para as modalidades com que podem
se apresentar, a partir das quais os sistemas federal, estaduais, distrital e
municipal, por suas competências próprias e complementares, formularão as suas
orientações assegurando a integração curricular das três etapas sequentes desse
nível da escolarização, essencialmente para compor um todo orgânico.”
(BRASIL, 2010)

Essas diretrizes são consolidadas por meio da Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010, do
Conselho Nacional de Educação que “Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental de 9 (nove) anos”, conforme a seguir:
“Art. 1º A presente Resolução fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Fundamental de 9 (nove) anos a serem observadas na organização
curricular dos sistemas de ensino e de suas unidades escolares.
Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9
(nove) anos articulam-se com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a
Educação Básica (Parecer CNE/CEB nº 7/2010 e Resolução CNE/CEB nº
4/2010) e reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pelo
Conselho Nacional de Educação, para orientar as políticas públicas educacionais
e a elaboração, implementação e avaliação das orientações curriculares
nacionais, das propostas curriculares dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios, e dos projetos político-pedagógicos das escolas.
Parágrafo único. Estas Diretrizes Curriculares Nacionais aplicam-se a todas as
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modalidades do Ensino Fundamental previstas na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, bem como à Educação do Campo, à Educação Escolar
Indígena e à Educação Escolar Quilombola.
[...]
Art. 9º O currículo do Ensino Fundamental é entendido, nesta Resolução, como
constituído pelas experiências escolares que se desdobram em torno do
conhecimento, permeadas pelas relações sociais, buscando articular vivências e
saberes dos alunos com os conhecimentos historicamente acumulados e
contribuindo para construir as identidades dos estudantes.”

Essas premissas legais foram consideradas nas Metas 2, 3 e 7 do PNE, Lei nº 13.005/14 (BRASIL,
2014), no que se refere aos currículos das etapas e modalidades da Educação Básica, quando
orienta a União, Estados, Distrito Federal e Municípios na elaboração de uma Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), nas seguintes estratégias:
“[...] 2.2) pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito
da instância permanente de que trata o §5º do art. 7º desta Lei, a implantação dos
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a Base
Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental [...];
[...] 3.3) pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito
da instância permanente de que trata o §5º do art. 7º desta Lei, a implantação dos
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a Base
Nacional Comum Curricular do Ensino Médio [...];
[...] 7.1) estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes
pedagógicas para a Educação Básica e a base nacional comum dos currículos,
com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos(as) alunos(as)
para cada ano do Ensino Fundamental e Médio, respeitada a diversidade
regional, estadual e local.”

Em dezembro de 2017, é homologada a BNCC das etapas da Educação Infantil e Ensino
Fundamental, a qual é definida como:
“documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo
de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das
etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados
seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que
preceitua o Plano Nacional de Educação – PNE” (BRASIL, 2017).

Logo após foi homologada a Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017 que “institui e
orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao
longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica”, com o objetivo de
alicerçar e subsidiar a construção dos currículos/propostas pedagógicas, conforme artigos a seguir:
“Art. 1º A presente Resolução e seu Anexo instituem a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), como documento de caráter normativo que define o
conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais como direito das
crianças, jovens e adultos no âmbito da Educação Básica escolar, e orientam sua
implementação pelos sistemas de ensino das diferentes instâncias federativas,
bem como pelas instituições ou redes escolares.
Parágrafo Único. No exercício de sua autonomia, prevista nos artigos 12, 13 e 23
da LDB, no processo de construção de suas propostas pedagógicas, atendidos
todos os direitos e objetivos de aprendizagem instituídos na BNCC, as
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instituições escolares, redes de escolas e seus respectivos sistemas de ensino
poderão adotar formas de organização e propostas de progressão que julgarem
necessários.”

A BNCC e os currículos se identificam na comunhão de princípios e valores que, como já
mencionado, orientam a LDB e as Diretrizes Curriculares Nacionais. Dessa maneira, reconhecem
que a educação tem um compromisso com a formação e o desenvolvimento humano global, em
suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica.
Além disso, BNCC e currículos têm papéis complementares para assegurar as aprendizagens
essenciais definidas para cada etapa da Educação Básica, uma vez que tais aprendizagens só se
materializam mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação. São essas
decisões que vão adequar as proposições da BNCC à realidade local, considerando a autonomia dos
sistemas ou das redes de ensino e das instituições escolares, como também o contexto e as
características dos alunos. Essas decisões, que resultam de um processo de envolvimento e
participação das famílias e da comunidade, referem-se, entre outras ações, a:
• contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando
estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e
torná-los significativos, com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as
aprendizagens estão situadas;
• decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes
curriculares e fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para
adotar estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão
do ensino e da aprendizagem;
• selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas
diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares,
se necessário, para trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de alunos,
suas famílias e cultura de origem, suas comunidades, seus grupos de socialização
etc.;
• conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar os
alunos nas aprendizagens;
• construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de
resultado que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem,
tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola,
dos professores e dos alunos;
• selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para
apoiar o processo de ensinar e aprender;
• criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores, bem como
manter processos permanentes de formação docente que possibilitem contínuo
aperfeiçoamento dos processos de ensino e aprendizagem;
• manter processos contínuos de aprendizagem sobre gestão pedagógica e
curricular para os demais educadores, no âmbito das escolas e sistemas de
ensino.

A BNCC orienta que os aspectos citados acima: “precisam, igualmente, ser consideradas na
organização de currículos e propostas adequados às diferentes modalidades de ensino (Educação
Especial, Educação de Jovens e Adultos, Educação do Campo, Educação Escolar Indígena,
Educação Escolar Quilombola, Educação a Distância), atendendo-se às orientações das Diretrizes
Curriculares Nacionais).
O Currículo do Município, conforme preconizam os princípios e diretrizes da LDBEN, DCN, PNE,
PME reafirmados na BNCC, precisam reconhecer “que a educação tem um compromisso com a
formação e o desenvolvimento humano global, em suas dimensões intelectual, física, afetiva,
social, ética, moral e simbólica” (BRASIL, 2017), ou seja, numa perspectiva de formação integral e
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integradora dos sujeitos. É também dos entes federados responsáveis pela implementação da
BNCC o reconhecimento da experiência curricular existente em seu âmbito de atuação.

As aprendizagens essenciais estabelecidas pela BNCC se concretizam mediante um conjunto de
decisões que caracterizam o currículo, considerando a realidade local, a autonomia dos sistemas ou
das redes de ensino, das instituições escolares e a participação dos estudantes. Essas decisões
precisam estar articuladas para atender às especificidades e às necessidades dos grupos sociais que
convivem nos espaços escolares públicos e privados do Estado da Bahia, em atendimento às
diferentes modalidades da Educação Básica, conforme previsto na legislação vigente.

3.1 Marcos Legais das Modalidades da Educação Básica
Dentro do Currículo municipal as modalidades de ensino estão fundamentadas a partir de marcos
legais para a Educação Básica. A seguir, serão apresentados normativos legais e suas finalidades
(nacionais e estaduais) que versam sobre as modalidades da Educação Básica, em alinhamento com
o que orienta a BNCC.
MODALIDADES

NORMATIVOS
Decreto
Presidencial
6.949/2009
Resolução
CNE/CEB

Nº

FINALIDADES
Nº

04/2009

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.

Resolução Nº 79/2009CEE
Educação Especial
Nota Técnica SEESP/GAB/Nº
11/2010

Decreto
Presidencial
7.611/2011

Ratifica a convenção sobre os direitos das pessoas com
deficiência/ONU.
Institui as Diretrizes operacionais para o Atendimento
Educacional Especializado (AEE) na Educação Básica.

Nº

Dispõe sobre orientações para a institucionalização da oferta
do Atendimento Educacional Especializado (AEE) em Salas
de Recursos Multifuncionais (SRM) implantadas nas escolas
regulares.
Dispõe sobre Educação Especial e Atendimento Educacional
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.

Educação de Jovens
e Adultos

Lei Brasileira de Inclusão Nº
13.146/2015

Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Documento Orientador/2017

Diretrizes da Educação Inclusiva no Estado da Bahia.

Portaria SEC Nº 5.136/2011

Resolução Nº 3 CNE/CEB

Estabelece normas sobre o procedimento de certificação da
escolaridade de jovens e adultos no nível de conclusão do
Ensino Fundamental e Médio, por meio dos resultados
obtidos no Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Institui Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e
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
Adultos desenvolvida por meio da Educação a Distância.
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Dispõe sobre a oferta de Educação de Jovens e Adultos no
Estado da Bahia.

Resolução Nº 239/2011 CEE

Resolução Nº 2/2008 CNE/CEE

Parecer CNE/CEB Nº 1/2006

Recomenda a adoção da Pedagogia da Alternância em
escolas do campo.

Resolução Nº 2/2008 CEE/CEB
Educação
Campo

do
Decreto
7.352/2010

Presidencial

Nº

Estabelece diretrizes complementares,
normas
e
princípios para o desenvolvimento de políticas públicas
de atendimento da Educação Básica do Campo.
Dispõe sobre a Política Nacional de Educação do Campo
e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária
(PRONERA).
Altera a LDBEN para constar a exigência de
manifestação de órgão normativo do sistema de ensino
(conselho) para o fechamento de escolas do campo,
indígenas e quilombolas, considerando para tanto a
justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a
análise do diagnóstico do impacto da ação e a
manifestação da comunidade escolar.
Dispõe sobre a oferta da Educação do Campo no Sistema
Estadual de Ensino da Bahia.

Lei Nº 12.960/ 2014

Resolução Nº 103 CEE

Institui o Programa Estadual de Apoio TécnicoFinanceiro às Escolas Família Agrícola (EFAs) e às
Escolas Familiares Rurais (EFRs) do Estado da Bahia.

Lei Estadual Nº 11.352/2008

Decreto
Governamental
14.110/2012

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.

Nº

Institui o Programa Estadual de Apoio TécnicoFinanceiro às Escolas Família Agrícola (EFAs) e às
Escolas Familiares Rurais (EFRs) do Estado da Bahia,
através de entidades sem fins lucrativos [...].

Nesse sentido, é importante que as Escolas da Rede Municipal de Riachão das Neves –Bahia, em
suas comunidades, reflitam sobre a compreensão do Currículo, não como uma tradição inventada,
elucidada, mas sim, valorizando o conhecimento empírico no que diz respeito aos costumes
culturais de várias naturezas através das experiências vividas e presenciadas pelas comunidades
regionais para o aprendizado sensitivo e objetivo de acordo a realidade de cada localidade, tendo
estes conhecimentos como artefato socioeducacional, que se configura nas ações de
conceber/selecionar/produzir, organizar, institucionalizar, implementar/dinamizar saberes nas
atividades padronizadas, visando mediar os processos formativos.
A LDB orienta a definição das aprendizagens essenciais, e não apenas dos objetos de conhecimento
mínimos a serem ensinados, essas são duas noções fundantes em que está apresentada na BNCC e
no DCRB.

3.2 Marcos Legais dos Temas Integradores da Educação Básica
O Documento Curricular Referencial do Município contempla e articula os conhecimentos
científicos às temáticas da contemporaneidade, por meio dos Temas Integradores, em escala local,
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regional e 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. O papel da escola ao trabalhar é facilitar, fomentar e
integrar as ações de modo contextualizado, através da interdisciplinaridade e transversalidade,
buscando não fragmentar em blocos rígidos os conhecimentos, para que a Educação realmente
constitua o meio de transformação social. A seguir, são apresentados os Temas Integradores que
precisarão ser considerados de forma transversal no currículo escolar da Educação Básica, em todas
as etapas e modalidades.

TEMAS

NORMATIVOS

FINALIDADES

Decreto Presidencial Nº 7.037, de 21 de Aprova o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3)
Dezembro De 2009
e dá outras providências.

Educação
em
Direitos
Humanos

Plano Nacional de Educação em
Direitos Humanos / 2007

Difunde a cultura de Direitos Humanos no país.

Decreto Governamental
Nº12.019/2010

Aprova o Plano Estadual de Direitos Humanos da Bahia
(PEDH) e dá outras providências.

Plano Estadual de Educação em
Direitos Humanos / 2009

Expressa o compromisso do Governo do Estado da Bahia
com a promoção da cidadania e dos Direitos Humanos.

Parecer CEE/CEBNº8/2012

Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos
Humanos.

Direitos das Crianças e dos
Adolescentes.
Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), Lei nº 8.069/90.

Estabelece o conjunto de normas do ordenamento jurídico
brasileiro que tem como objetivo a proteção integral da criança
e do adolescente. É o marco legal e regulatório dos direitos
humanos de crianças e adolescentes.

O processo de envelhecimento e o
respeito e valorização do idoso.
Lei 10.741 de 1º de outubro de 2003.

Visa a garantia dos direitos assegurados às pessoas com idade
igual ou superior a 60 anos. Esta lei está vigente desde o ano
de 2004.

Estatuto da Juventude.
Lei nº 12.852/2013

Art. 7º- Direito à educação, evidencia que é direito do jovem “a
educação de qualidade, com a garantia de Educação Básica,
obrigatória e gratuita, inclusive para os que a ela não tiveram
acesso na idade adequada” .

Educação para a paz.
“Declaração Universal dos Direitos
Humanos”.

Artigo 26, declara: 1- Toda pessoa tem direito a educação [...].
2- A educação deve visar ao pleno desenvolvimento da
personalidade humana e ao fortalecimento do respeito pelos
direitos do homem e pelas liberdades fundamentais.
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TEMAS
INTEGRADORES

TEMAS

NORMATIVOS

FINALIDADES

Lei Federal N° 11.340/
2006

Educação para
Diversidade

a

Educação para as
Relações
de Gênero e
Sexualidade

Lei
Federal
Nº
2.848/40, § 7º Ao Art.
121 do Código Penal

Resolução Nº 120/2013
CEE

Plano Nacional de
Políticas para
as
Mulheres (2013-2015)
Lei Nº 10.639, de 9
de Janeiro de 2003

Educação para
Diversidade

TEMAS

Resolução
Nº
1/2004 CNE/CEB

a
Educação
das Relações
Étnico-Raciais

NORMATIVOS

Nº

Lei Federal
12.288/2010

Nº

Lei Estadual
13.182/2014

Nº

Estabelece o
feminicídio.

aumento

da

pena

do

Dispõe sobre a inclusão do nome social
dos/das 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.
Objetiva
o
fortalecimento
e
a
institucionalização da Política Nacional para
as Mulheres.

Inclui no currículo oficial da Rede de Ensino a
obrigatoriedade da temática História e Cultura
Afro-Brasileira e dá outras providências.
Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e
para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana.
Estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para incluir no currículo oficial da rede
de ensino a obrigatoriedade da temática História e
Cultura Afro-Brasileira e Indígena.
Institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera as
Leis nºs 7.716, de 5 de janeiro de 1989; 9.029, de
13 de abril de 1995; 7.347, de 24 de julho de
1985, e 10.778, de 24 de novembro de 2003.
Institui o Estatuto da Igualdade Racial e de
Combate à Intolerância Religiosa do Estado da
Bahia.

Resolução Nº 2/2012 CNE/CP

FINALIDADES
Institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras
providências.
Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Ambiental.

Resolução N° 11/2017 CEE

Dispõe sobre a Educação Ambiental no Sistema Estadual de
Ensino da Bahia.

Lei Federal Nº 9.795/1999

Educação
Ambiental

Lei Federal
11.645/ 2008

Cria mecanismos para coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher, nos
termos do § 8º do art. 226 da Constituição
Federal, da Convenção sobre 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 o Código de Processo Penal,
o Código Penal e a Lei de Execução Penal e
dá outras providências.
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Educação
em
Saúde e Cuidados
Emocionais

Lei Estadual Nº 12.056/2011

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

Decreto Nº 19.083 de 06 de
Junho de 2019

Regulamenta a Lei nº 12.056, de 07 de janeiro de 2011, que
institui a Política de Educação Ambiental do Estado da Bahia e
dá outras providências.

Lei Federal Nº 11.947/2009

Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do
Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da Educação
Básica; altera as Leis nºs 10.880, de 9 de junho de 2004,
11.273, de 6 de fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho de
2007 e revoga dispositivos da Medida Provisória nº 2.178-36,
de 24 de agosto de 2001, e a Lei nº 8.913, de 12 de julho de
1994, e dá outras providências.

Decreto Presidencial Nº 6.286/2017

Institui o Programa Saúde na Escola.

Portaria
Conjunta
SEPLAN/
SESAB/SEC Nº 001/2014

Institucionaliza as ações transversais e esforços intersetoriais
para implantação do Programa de Ação Estadual de Prevenção
da gravidez e assistência ao parto na adolescência.

Portaria Nº 2728/2016

Portaria Conjunta SESAB/SEC Nº
01/2018
Educação Fiscal

Educação para o
Trânsito

Institui a Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e
Agravos no contexto escolar, com ênfase no combate ao
mosquito Aedes aegypti.
Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da
carteira/cartão de vacinação em creches e escolas, em todo o
território do Estado da Bahia.

Portaria Interministerial Nº 413/2002
MF/MEC

Implementa o Programa Nacional de Educação Fiscal.

Decreto Estadual Nº 15.737/2014

Institui a Educação Fiscal na Bahia.

LEI FEDERAL Nº 9.503/1997

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

O Documento Curricular Referencial Municipal da Educação de Jovens e Adultos, é organizado
tendo como fundamento os Eixos Temáticos e Temas Geradores para a modalidade EJA.
Apresenta como proposta:

•

alfabetizar quem não teve oportunidade de estudar na infância ou àquelas que por
algum motivo tiveram de abandonar a escola;

•

preparar os alunos para o mercado de trabalho;

•

ampliar seu conhecimento com experiências individuais e coletivas pela atuação do
professor a quem cabe garantir as diferenças e as individualidades.

A EJA é uma modalidade de ensino singular quanto ao seu público. A heterogeneidade é o que
predomina e faz com que a práxis educativa se constitua em um imenso desafio. Nesse sentido, o
direito à educação na EJA, parte do pressuposto de que todos (as) devem ter acesso à educação de
qualidade, de modo que sejam atendidos sem distinção. Dessa forma, busca-se dar um novo
direcionamento para uma história marcada pela negação e exclusão de direitos por tanto tempo
desse público. Será preciso considerar os aspectos relacionados à:
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A Identidade - Aquilo que nos define enquanto seres humanos individuais e de vivencias
coletivas, a partir da sua ancestralidade, de seu contexto social de vida e de trabalho.
A Cultura - Que emana de todo povo, de seus costumes, cresça e tradições próprios do seu
território de identidade, do qual se apropria através das suas características fundamentais que
envolvem saberes e práticas.
A Cidadania - Como exercício individual e coletivo de um povo, que detém direitos e deveres
comuns, para os quais, deve-se constituir-se enquanto sociedade.
O Trabalho - Como condição humana que promove a sua sustentabilidade dos indivíduos de
forma autônoma e digna.
A Saúde - Como condição essencial à existência do homem, enquanto espécie humana,
destacando as condições de saúde próprias de cada faixa etária, dos cuidados com a saúde no
ambiente de trabalho.
O Meio Ambiente - Como fonte de renovação da vida e habitat natural do ser humano, o qual
precisa ser cultivado e preservado para esta e para as futuras gerações. Destacamos que toda a
abordagem pedagógica está focada no pleno desenvolvimento da Leitura, da Escrita, da Oralidade e
no desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo.

Prevêem sua constituição, abertura e flexibilidade para que as escolas e seus educadores possam
conjugar também de outras experiências curriculares pertinentes e relevantes, ao processo
educacional, trazendo como critério e alternativas pedagógicas pautadas em pedagogias ativas e de
possibilidades emancipatória do sugeito. Para tanto, tais alternativas devem permear os Projetos
Políticos-Pedagógicos (PPP) e as ações pedagógicas, em reuniões, formação continuada em
serviço, Acs (Atividades complementres coletiva e individual), planejamentos e horas dedicadas ao
objeto das aprendizagens da comunidade escolar.

Uma política de currículo para a Educação Básica precisa ter acima de tudo, o compromisso com a
qualificação da formação para uma cidadania plena, em que saberes dos diversos campos deverão
incorporar com o desenvolvimento integral dos estudantes, considerando as 10 competências
gerais, configuradas na Base Nacional Comum Curricular, a serem articuladas e desenvolvidas em
torno dos saberessobre: conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural,
comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e
autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania.

Este documento traça os aportes curriculares para Educação de Jovens e Adultos indicando que as
decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de competências previstas na
BNCC e DCRB. Indica claramente o que os alunos devem “saber” (considerando a constituição de
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, do que devem “saber fazer”
(considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver
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demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho), a
explicitação das competências, oferece referências para o fortalecimento de ações pedagógicas,
assegurando as aprendizagens essenciais. Neste sentido, a educação municipal será norteada pelas
dez competências preconizadas pela BNCC:
COMPETÊNCIAS GERAIS DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR
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 basenosconhecimentos das diferentes áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e tambémparticipar 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 emdiferentes contextos e produzirsentidos 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 protagonismoe 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 mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida,
com liberdade, autonomia, consciênciacrítica e responsabilidade.
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e
decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, 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 capacidadepara 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 preconceitosde 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.

As competências são concebidas como saberes/atividades em uso, orientadas por valores
atitudinais, reflexões críticas e demandas formativas socialmente referenciadas, ou mesmo
mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), atitudes e valores para resolver
problemas concretos da vida, do exercício da cidadania e, destacadamente, do mundo do trabalho.
A fundamentação da formação em sua perspectiva mobiliza na escola a superação do
abstracionismo e da fragmentação da educação, aleatoriamente, com práticas cultivadas pela
“lógica” dos currículos orientados por Componentes Curriculares/Disciplinas fragmentadas e
desconexas da vida cotidiana e seus problemas concretos.

As competências específicas articulam-se mais diretamente às habilidades de conhecimento dos
Componentes Curriculares/Disciplinas, que devem dialogar constantemente com as competências
gerais pertinentes, aosobjetos de conhecimentoe estudo que se deve aplicar.
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Tendo em vista, que o Documento Curricular Referencial Municipal para a Educação de Jovens e
Adultos tem como premissa a necessidade de que as aprendizagens construídas e conquistadas
pelas competências consolidem a partir da qualificação integral da formação cultural, política,
sociotécnica, científica, tecnológica, ética, estética, emocional e espiritual. É importante salientar
que, o Documento Curricular Referencial Municipal apresenta sugestões teóricas ligadas às
questões em todas as áreas dos saberes, tanto locais como globais.

Para tanto, a concepção de CURRÍCULO deve redimensionar, constantemente, os espaços e
tempos escolares, revendo concepções e práticas pedagógicas. Nesse contexto, a formação
permanente dos/as educadores é indispensável, promovendo a cooperação entre os implicados no
processo educativo, possibilitando mudanças, a partir de uma práxis reflexiva, tendo em vista a
qualificação do processo de ensino – aprendizagem.

Todo o processo de educação escolar, por ser intencional e sistemático, implica a elaboração e
realização de um programa de experiências pedagógicas a serem vivenciadas em sala de aula, na
escola e fora dela. O currículo é entendido aqui como o conjunto dessas atividades, carregadas de
sentido, com uma intencionalidade educativa, capaz de indicar caminhos, admitir mudanças, que
possibilitam alterações expressivas em busca de aprendizagens significativas de todos os alunos da
rede de ensino municipal de Riachão das Neves – Bahia.

É preciso conceituar o que é competência, adotado pela BNCC e que é postaconstantemente no
nosso currículo municipal.

Competência é definida como a mobilização de conhecimentos

(conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e
valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do
mundo do trabalho, como estabelece documentos normativos, como Constituição Federal de 1988 e
LDB de 1996.
O estabelecimento dessas competências, reconhece que a “educação deve afirmar valores e
estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana,
socialmente justa e, também, voltada para a preservação da natureza” (BRASIL, 2013), mostrandose também alinhada à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

A Educação de Jovens e adultos passam a ter linguagens específicas. Contudo, é importante
ressaltar que não muda apenas a nomenclatura, mas os objetivos e habilidades que envolvem as
Etapas e Modalidades.

É preciso compreender que o currículo não é apenas a relação de conteúdo a ser trabalhado num
Trimestre, mas sua concepção de aprendizagem, o pensar e fazer pedagógico para mediar estes
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conteúdos no processo de aprendizagem, bem como a definição de avaliação que se deseja para a
rede de ensino. O currículo, assim, é um conjunto de aspectos que norteia a educação.

Nessa concepção, o currículo é construído a partir de documentos norteadores, mas também da
realidade local, das vivências e expectativas escolares, orientando as atividades educativas, as
formas de executá-las e definindo suas finalidades. Assim, pode ser visto como um guia sobre o
que, quando e como ensinar; o que, como e quando avaliar. Relaciona princípios e
operacionalização, teoria e prática, planejamento e ação. É preciso fazer algumas conceituações
para melhor compreensão do que se quer com estas orientações curriculares.

CRIANÇA

ESTUDANTE

ESCOLA

PROFESSOR

COORDENADOR PEDAGÓGICO

GESTÃO ESCOLAR

É um ser dotado de particularidades e cuidados especiais, especialmente
as pequenas, público da creche. Mas é também um sujeito de direito, que
pensa e influi sobre o seu meio.
É o sujeito ativo no processo de ensino e aprendizagem. Depende da
abordagem do professor, mas é um agente interativo, que se inquieta,
quebusca e enriquece as aulas e sua própria aprendizagem.
Espaço de formalização, sistematização dos saberes constituídos social e
cientificamente. É onde se inquieta e se fomenta o conhecimento em
todos os seus espaços.
É o agente mediador do conhecimento. É o responsável por pensar
formasde tornar o conteúdo compreensível para o aluno. É quem observa
e analisao processo de aprendizagem, propondo intervenções,
inquietando eprovocando situações para elevar a aprendizagem do aluno.
É o profissional responsável por pensar processos, estratégias de apoio ao
trabalho do professor e ao fortalecimento das aprendizagens dos alunos.
Analisa, articula e organiza ações da educação no aspecto de
planejamento ou deintervenção. É o responsável direto por garantir a
formaçãocontinuada dos professores.
É o tripé formado por: diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico.
Precisam dialogar continuamente entre si, alinhando ações para o
fortalecimento da educação. São os responsáveis pela organização
administrativa e pedagógica da Unidade de Ensino. Precisam analisar
osresultados internos e externos da escola para melhor direcionar as
ações.

4. A ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ENSINO
A Rede Municipal de Ensino está organizada em Trimestres e, neste período, é preciso rever o
tempo pedagógico dos processos de aprendizagens. Para tanto, é necessário estudo e otimização do
tempo escolar. Gerir o tempo pedagógico é muito importante para garantir processos de
aprendizagens significativas.
Os Trimestres favorecerão maior tempo de interlocução com o objeto de conhecimento/ conteúdo
estudado, aprofundamento dos projetos pedagógicos e espaço para intervenções, sem tantas
rupturas com o término da Unidade Didática.
A LDB no artigo 24 estabelece que:
A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de
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acordo com as seguintes regras comuns:
I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por
um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo
reservado aos exames finais,quando houver;

Assim, a organização em Trimestre obedecerá sempre aos 200 dias letivos. É importante enfatizar
que os dias letivos devem ser organizados como fazer pedagógico, ações envolvendo o aluno,
portanto, reunião de pais e mestres, conselho de classe não conta como dia letivo. Neste mesmo
artigo fica evidente que a recuperação final também não é contabilizada como dia letivo. Ainda
discutindo o currículo, a organização dos ob jetos de conhecimento/conteúdos e sua distribuição
precisa considerar os Trimestres,

não

impedindo

a interdependência entre

si e a

interdisciplinaridade entre as Áreas do Conhecimento e Componente Curricular/Disciplinas.

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os procedimentos metodológicos são as escolhas que o professor e o coordenador pedagógico
fazem, para mediar determinado objeto de conhecimento/conteúdo. Sem dúvida, a metodologia se
configura num aspecto muito importante dentro do currículo, pois é ela que favorecerá ou nãoa
aprendizagem dos alunos.
Nessa perspectiva, é importante destacar que existem várias formas de aprender e as pessoas
diferem entre si cotidianamente, não sendo diferente na hora de aprender.
Neste sentido, o currículo municipal traz em forma de tabela sugestões específicas, procedimntos
metodológicos para auxiliar o desenvolvimento do trabalho pedagógico dos professores. São
apenas indicações metodológicas, não sendo algo engessado.

4.2 - AVALIAÇÃO
Avaliar, sem dúvida tem se mostrado um dos maiores desafios para os professores. A avaliação ao
contrário que muitas pessoas imaginam, não se constitui ao final de um trabalho, conteúdo, unidade
didática ou ano letivo. A garantia de uma Educação Básica igualitária e de qualidade demanda um
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 é parte integrante da Proposta Curricular
e do Projeto Político-Pedagógico da escola edeve ser compreendida como processo relevante,
construído e con-solidado a partir de uma cultura de “avaliar para garantir o direito da aprendizagem”,e
não para 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
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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
avaliação participativa despertar consciência crítica dentro de um compromisso
com a práxis dialética em um projeto histórico de transformação.

Nesse contexto, as avaliações da aprendizagem dos estudantes, seu desempenho, bem como as
avaliaçõesexternas e internas da instituição 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
(re)pensar e (re)planejar a gestão educacional e a ação pedagógica, pois informa o quanto
conseguimos avançar e ajuda a pensar como impulsionar novas ações educativas e projetos, e
definir novas políticas públicas. A avaliação 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 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 baseadas 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
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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 pelas Secretarias de Educação Estadual e Municipal. No entanto, a partir de 2005,
com a Prova Brasil (avaliação em larga escala aplicada aos alunos de 5º e 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 de municípios e estados.
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
desenvolvimento do trabalho pedagógico no interior das escolas.

O ponto de partida é a leitura e a 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 qualida- de 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 intervenções 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 oportunidades de aprendizagem dentro da sala de aula. Por isso, é preciso que sejam
utilizados dados obtidos por diferentes ferramentas avaliativas utilizadas no cotidiano das escolas
que são capazes de fornecer informações adicionais qualificadas sobre o processo de ensino e
aprendizagem, para complementar e dialogar com as avaliações externas e a avaliação da
aprendizagem.
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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 ocorrem 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”.

A 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 lon- go 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 desenvolvimento” (BRASIL, BNCC, 2017, p. 8).
Por meio da indicação clara do que os alunos devem
‘saber’(considerando constituição de conhecimentos, habilidades,
atitudes e valores) e, sobretudo, do que devem ‘saber
fazer’(considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades,
atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida
cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do
trabalho)[...].

Ao adotar esse enfoque, a BNCC indica que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o
desenvolvimento de competências. A avaliação, portanto, deve ser pensada como um processo
dinâmico e sistemático que orienta e acompanha o desenvolvimento pedagógico do ato educativo
de modo a permitir seu constante aperfeiçoamento. Implica uma reflexão crítica da prática,
buscando observar avanços, resistências, dificuldades e possibilidades tanto no professor quanto no
estudante, num (re)pensar da avaliação nesse novo contexto, tendo como função permanente
diagnosticar e acompanhar o ensino de cada professor e a aprendizagem de cada estudante a fim de
auxiliar esses processos.
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Como parte integrante da implementação da Proposta Curricular e do Projeto Político-Pedagógico
da escola, consideramos a relevância da avaliação como algo construído e consolidado em uma
cultura de “avaliar para garantir o direito da aprendizagem”, e não em avaliar para classificar e
limitar tal direito. Para tanto, devemos avaliar de forma integral, contemplando todas as dimensões
do indivíduo, isto demanda a elaboração de diferentes instrumentos que atendam às especificidades
cognitivas e socioemocionais, tendo como ponto central o processo de aprendizagem e seu
desenvolvimento, contemplando suas singularidades e diversidades.
Por isso, esses instrumentos são de grande importância e devem ser elaborados para atender aos
critérios previamente estabelecidos no Projeto Político-Pedagógico, ser de qualidade e
diversificados, elaborados de forma clara quanto às expectativas de aprendizagem e,
principalmente, no que está sendo avaliado. Dessa forma, auxilia a garantia de um processo
contínuo de aprendizagem, dando pistas sobre os avanços e recuo dos estudantes, e subsidia o
professor quanto às estratégias de mediação e intervenção, sendo, portanto, instrumentos a serviço
da aprendizagem.
Dessa forma, defendemos uma avaliação da aprendizagem de natureza predominantemente
qualitativa, e não quantitativa. Pois além de o termo avaliar ter a ver com qualidade, o ato de
avaliar, operacionalmente, “trabalha com a qualidade atribuída com base numa quantidade do
desempenho do estudante que se manifesta com características mensuráveis, ou seja, determinado
montante de aprendizagem” (LUCKESI, 2005, p. 33).
Logo, o ato de avaliar é um ato de atribuir qualidade, tendo por base uma quantidade, o que implica
ser, a avaliação, constitutivamente qualitativa. Assim, o predomínio da qualidade sobre a
quantidade nada mais é do que a garantia no aperfeiçoamento da aprendizagem. E, não se deve
confundir a qualidade com os aspectos afetivos e quantidade com os aspectos cognitivos. Luckesi
(2005, p. 33) destaca que essa é uma natural distorção na escola e acrescenta:
Em avaliação da aprendizagem necessitamos aprender a olharnosso educando
como um todo e, então, aprenderemos que aqualidade de um ato, seja ele
cognitivo, afetivo ou psicomotor, tem a ver com seu refinamento, com seu
aprofundamento, e foi isso que o legislador quis nos dizer quando colocou na
lei que, na aferição do aproveitamento escolar, deve levar em conta a
qualidade sobre a quantidade.

Podemos, portanto, deduzir que avaliação qualitativa e avaliação quantitativa não se contrapõem,
mas se complementam, uma vez que dados, números e resultados traduzem também informações
da realidade. Entretanto, não são suficientes para representar in- ferências, compreensões,
conquistas e participações dos estudantes durante sua trajetória de vida escolar, como nos respalda
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica (LDB nº 9.394, de 1996), art. 24, inciso V, alínea
“a”, que estabelece: “Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência
dos aspetos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de
eventuais provas finais”.
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Portanto, deve ser um processo dinâmico e sistemático que acompanha o desenvolvimento
pedagógico do ato educativo, de modo a permitir seu constante aperfeiçoamento. Implica uma
reflexão crítica da prática no sentido de observar avanços, resistências, dificuldades e
possibilidades tanto do professor quanto do estudante, sua função é de, permanentemente,
diagnosticar e acompanhar o ensino de cada professor e a aprendizagem de cada estudante, a fim de
contribuir para o avanço da aprendizagem.
Logo, se aliarmos as informações obtidas por meio dos procedimentos externos aos procedimentos
internos, poderemos vencer o grande desafio de construir um novo caminho, com um novo olhar
sobre a avaliação, considerando seu caráter reflexivo e dinâmico, de forma a se elaborarem
políticas públicas adequadas, respeitando as individualidades. Propondo assim, intervenções
pedagógicas com foco nas necessidades detectadas e evidenciadas durante o processo, tanto das
escolas quanto dos estudantes, permitindo-nos formar cidadãos críticos conscientes, criativos,
solidários e autônomos.

A avaliação é algo bem mais complexo do que apenas atribuir notas sobre um instrumento
avaliativo que se faz. Ela deve estar inserida ao processo de aprendizagem do aluno. Assim, devese respeitar suas relevante funções. São elas:
Diagnóstica: auxilia o professor a detectar ou fazer uma sondagem daquilo que se aprendeu ou
não, e assim retomar os objetos de conhecimento/conteúdos que o aluno não conseguiu aprender,
replanejando suas ações suprindo as necessidades e atingindo os objetivos propostos, inclusive
propondo projeto de intervenção.

Formativa: tem como objetivo verificar se tudo aquilo que foi proposto pelo professor em relação
aos objetos de conhecimento/conteúdos estão sendo atingidos durante todo o processo de ensino
aprendizagem.
Paralela: Tem o propósito de garantir a aprendizagem no curso do processo de aprendizagem. O
professor deve se atentar aos conhecimentos que os alunos não conseguiram apreender e procurar
alternativas, metodologias, outros instrumentos

viáveis para que os mesmos recuperem

os

conhecimentos durante todo o processo de aprendizagem e não no final de cada Trimestre. É
importante salientar que esta avaliação não é para recuperar conceitos e/ ou notas e sim,
aprendizagens que não foram consolidadas pelo estudante.A avaliação paralelana LDB 9394/96
Art. 24, V e), nos diz que é preciso ter“obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência
paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados
pelas instituições de ensino em seus regimentos”.
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Somativa: tem o propósito de atribuir conceitos e notaspara o aluno ser promovido ou não de uma
classe para outra, ou de um curso para outro, normalmente realizada durante o trimestre.
Auto avaliação: pode ser realizada tanto pelo aluno quanto pelo professor, para se ter consciência
do que se aprendeu ou se ensinou e assim melhorar a aprendizagem. Emgrupo: é a avaliação dos
trabalhos que os alunos realizaram, onde se verifica as atividades, o rendimento e a aprendizagem.

Pensar a avaliação nesta perspectiva, é oportunizar aos alunos processos mais íntegros e mais
enriquecidos, mais reflexivos, constatando as condições de aprendizagem dos alunos, evitando sua
exclusão do processo. A avaliação será contínua, o professor deverá sempre ao final de um objeto
de conhecimento/conteúdo, avaliar a aprendizagem do aluno com o uso de diversos instrumentos e
critérios, não apenas com um único instrumento. Neste processo avaliativo o professor deve sempre
se atentar para os alunos com Necessidades Especiais Educacionais – suas atividades/avaliações,
deverão ser adaptadas de acordo a sua necessidade especial/síndrome/transtornos, observando seuo
processo de aprendizagem a si mesmo e não comparando-a com de outros alunos.

O registro das avaliações tem como objetivo identificar os conhecimentos construídos pelos alunos,
bem como os que ainda não foram consolidados, de forma a subsidiar o planejamento do professor.
A partir da análise e reflexão do professor sobre os resultados obtidos é possível repensar novas
formas de intervenção pedagógica. A Rede Municipal de Ensino adota as seguintes orientações
para a avaliação da aprendizagem dos alunos da EJA.
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AVALIAÇÃO NA EDUÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA
TEMPO FORMATIVO I
Eixo I = 1º Ano.
Eixo II = 2º e 3º Ano.
Eixo III = 4º e 5º Ano.
Passa a ser avaliado por CONCEITOS.
= O aluno obterá este conceito quando dentro
O
do processo de aprendizagem estiver com
Ótimo
rendimento:
B
Bom

S
Suficiente

I Insuficiente
EJA
(EDUCAÇÃO
DE
JOVENS E
ADULTOS)

entre: 9 à 10.

= O aluno obterá este conceito quando dentro
do processo de aprendiagem estiver com
rendimento:

entre 7 à 8.9

= O aluno obterá este conceito quando dentro do
processo de aprendizagem estiver com
rendimento:

entre 6 à 6.9

O aluno obterá este conceito quando dentro do
processo de aprendizagem estiver com
rendimento:

abaixo de 6.0

- Diversos instrumentos ao longo do Trimestre devem ser utilizados para garantir o processo de ensino
e aprendizagem.
- Serão aplicados no mínimo três instrumentos avaliativos, registrando no diário de classe os
conceitos obtidos pelo estudante.
- Para definir o Conceito Final do Trimestre e do final do ano letivo: o professor levará em
consideração: os registros de acompanhamento individual do aluno, os resultados das avaliações
diagnósticas, os CONCEITOS obtidos nas AVALIAÇÕES realizadas durante todo o processo de
desenvolvimento de ensino-aprendizagem.
OBS: Durante o Trimestre o professor aplicará no mínimo três instrumentos avaliativos diferenciados
para encontrar o conceito do estudante.
TEMPO FORMATIVO II
Eixo IV= 6º e 7º Ano.
Eixo V= 8º e 9º Ano
NoTempo Formativo II - Utiliza-se NOTAS.
- A avaliação da aprendizagem se dará processualmente, com a utilização de no mínimo três
instrumentos avaliativos diferenciados. A cada Trimestre as notas serão somadas para se encontrar
a média do Trimestre.
E para encontrar a Média Final soma-se as médias dos três Trimestres e divide-se por três.
Alunos público desta modalidade de ensino serão avaliados sempre em relação a si mesmo, os avanços
que tem conquistado diante da sua limitação cognitiva, sensorial ou física. É importante, em casos
específicos, a adaptação dos instrumentos avaliativos. O professor do AEE deve orientar no processo
avaliativo. Estes alunos também precisam de Relatório descritivo tanto do professor da sala regular
quanto da SRM.

EDUCAÇÃO
EPECIAL

O município ofertará em caráter complementar ou suplementar, a Educação Especial através
do Atendimento Educacional Especializado (AEE) pormeio de Salas de Recursos Multifuncionais
(SRM) implantadas
em escolas regulares e/ou Centros de Atendimento Educacional
Especializado, que elaboram, disponibilizam e utilizam recursos pedagógicos e de acessibilidade,
como objetivo de promover a participação plena do seu público-alvo em atividades e classes
regulares, proporcionando total envolvimento entre todos os entes da comunidade escolar.
As avaliações dos alunos com deficiência serão organizadas com adequações curriculares, caso
existam, acomapanhando seu desenvolvimento individual, independentemente de estar acompanhando
ou não o nível da turmna, nos casos de alunos com deficiência intelectual. A avaliação é um processo
coontínuo e compartilhado pela equipe da escola, tendo características pedagógicas, ou seja, todos os
dados deevem favorecer a intervenção educativa, busca de alternativas para que o aluno alcance o
conhecimento, mesmo que de forma diferenciada dos outros alunos. A Recomendação nº 001/2013 do
Ministério Público do Estado da Bahia deixa claro que as escolas devem tornar seu currículo flexível e
criar metodologias de ensino, recursos didáticos e processos avaliativos diferenciados para atender às
necessidades educacionais específicas de cada aluno.
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O registro do desempenho do educando deve ser realizado através de instrumentos avaliativos
utilizados ao longo do trimestre, considerando instrumentos diferentes para avalia-los.

O registro da frequência dos educandos deve ser realizado diariamente, de modo que o professor
e o grupo possam acompanhar a frequência destes. É importante que identificada a ausência do
aluno, comunicar imediatamente à Gestão Escolar para providências cabíveis, em atendimento à
Lei Federal Nº 3.803 de 10 de janeiro de 2019.
Altera dispositivo da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para obrigar a
notificação de faltas escolares ao Conselho Tutelar quando superiores a 30%
(trinta por cento) do percentual permitido em lei.

A avaliação Paralela acontece no percurso do trimestre, sendo que a nota mais alta é que
prevalecerá no diário. A recuperação final tem o caráter de resgatar saberes fragilizados no
percurso de forma a potencializar nesta reta final.
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,
DCRB em regime de colaboração entre as redes estadual, municipal e privada, observando as
especificidades de cada fase.

Na avaliação dos estudantes prevalecerá para promoção o alcance das competências e habilidades
definidas para cada Eixo, conforme o Tempo Formativo da Educação de Jovens e Adultos, cujos
resultados serão expressos por notas. Contudo, este processo 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 se os 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, diários de bordo e/ou portfólios individuais e
coletivos, são exemplos de instrumentos que podem ser utilizados para que se possa atingir
objetivos, respeitando as diferenças, promovendo uma educação de qualidade com equidade em
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busca de uma educação inclusiva, tornando os estudantes capazes de lidar com os desafios que a
vida lhes impõe.

4.3 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
Ao longo da Educação Básica – os alunos devem desenvolver as competências formalizadas
no documento que pretendem assegurar, como resultado do seu processo de aprendizagem e
desenvolvimento, uma formação humana integral que visa à construção de uma sociedade
justa, democrática e inclusiva.Essas mudanças impõem desafios na elaboração do currículo.

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 desenvolvimento das
aprendizagens essenciais definidas e que estejam em articulação com as 10 (dez) competências
gerais proposta no documento.

No DCRB o Ensino Fundamental está estruturado conforme orienta a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a Resolução CNE/CEB nº 7, de 14 de
dezembro de 2010, que fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9
(nove) Anos; está constituído de uma Base Nacional Comum Curricular e de uma Parte
Diversificada, como estabelece o artigo 7º e o seu parágrafo único da Resolução nº 2, de 22 de
dezembro de 2017:
Os currículos escolares relativos a todas as etapas e modalidades da Educação
Básica devem ter a BNCC como referência obrigatória e incluir uma parte
diversificada, definida pelas instituições ou redes escolares de acordo com a
LDB, as diretrizes curriculares nacionais e o atendimento das características
regionais e locais, segundo normas complementares estabelecidas pelos órgãos
normativos dos respectivos Sistemas de Ensino. Parágrafo único. Os currículos
da Educação Básica, tendo como referência a BNCC, devem ser
complementados em cada instituição escolar e em cada rede de ensino, no
âmbito de cada sistema de ensino, por uma parte diversificada, as quais não
podem ser consideradas como dois blocos distintos justapostos, devendo ser planejadas, executadas e avaliadas como um todo integrado.

Sua estrutura está organizada em áreas de conhecimento e respectivos componentes curriculares,
conforme descrito a seguir:
I.

Área de Linguagens:
Componentes Curriculares: Língua Portuguesa; Educa- ção Física; Língua Estrangeira e Arte;

III. Área de Matemática:
Componente curricular: Matemática;
V. Área de Ciências da Natureza:
Componente curricular: Ciências;
VII.

Área de Ciências Humanas:
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VIII.

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 articula- ção 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 é a modalidade de ensino que mais exige atenção das redes de ensino, e a
Modalidade da Educação de Jovens e Adultos nos Tempos Formativos e Eixos devem considerar
essa premissa por aglomerar cinco anos.
4.3.1 – Área de Linguagem

A Área de Linguagens é composta pelos seguintes componentes curriculares: 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 capacidades expressivas em manifestações artísticas, corporais e linguísticas ,de preferência, interdisciplinarmente.

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:
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE LÍNGUAGEM

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.
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2.

Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e linguísticas) em

diferentes campos da atividade hu- mana, para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades
de participação na vida social e colaborar para a construção 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, 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 cultu- ral
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.

As atividades humanas realizam-se nas práticas sociais, mediadas por diferentes linguagens: verbal
(oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e, contemporaneamente,
digital. Por meio dessas práticas, as pessoas interagem consigo mesmas e com os outros,
constituindo-se como sujeitos sociais. Nessas interações, estão imbricados conhecimentos, atitudes
e valores culturais, morais e éticos.

A finalidade é possibilitar aos estudantes participar de práticas de linguagem diversificadas,
que lhes permitam ampliar suas capacidades expressivas em manifestações artísticas, corporais e
linguísticas, como também seus conhecimentos sobre essas linguagens, em continuidade às
experiências vividas.

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 per- mite 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
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diversidade cultural, uma vez que, no Brasil, estimamos mais de 250 línguas faladas, atendendo à
perspectiva intercultural. Nesse contexto, a escola precisa apresentar propos- tas pedagógicas
inclusivas e devidamente contextualizadas que visem conhecer e valorizar as realidades nacionais,
bem como a diversidade e os usos linguísticos. Assim, combateremos o pre- conceito 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, sentimen- tos e emoções;
convencer, refletir, deleitar-se, construir. Afinal,- como canta Caetano Veloso nos versos de
“Língua”: “o que quer e o que pode essa língua?”. E, para isso, nada melhor que refletir sobre as
diversas situações em que ela se faz presente na vida cotidiana dos nossos estudantes baianos,
objetivando garantir ao componente curricular a perspectiva da aprendizagem significa- tiva.
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 cha- mada “cultura letrada”. Os índices de proficiência em leitura e escri- ta, por
mais que já tenham dado algum sinal de melhoria, ainda avan- çam a passos muito lentos,
dificultando o progresso do estado e do país. Há muito o que fazer para transformar esse quadro e
se os nos- sos 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 conhe- cimento e
compensadora de disparidades sociais são desafiadoras e perpassam, prioritariamente, por garantir
o direito a um objeto de co- nhecimento 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 entendimen- to e a apropriação da
escrita (alfabetização) dissociada de suas prá- ticas 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 de leitura e escrita com diversos textos que cir- culam também
fora dos muros da escola.Além disso, é preciso con- siderar que há práticas escolares tão reais e tão
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sociais quanto às externas à escola, portanto os alunos precisam aprender a lidar com os
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 ajusta- do 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.).
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. Cabe aqui ressaltar a importância do trabalho
multi, inter e transdisciplinar para subsidiar o desenvolvimento das habilidades específicas de cada
componente curricular, que demandam, cada um a seu modo, diferentes possibilidades
comunicativas que 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 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 neces- sária 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 significativa dos 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 expe- riências 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, acarre- tará o aumento gradativo da fluência de
leitura e escrita do estu- dante, além do progressivo estado de maturação psicológica, cul- tural e
socialque 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
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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 e compor- tamentos possibilitam uma leitura reflexiva que, certamente,
contribui para a transformação da pessoa, seja por um aprofundamento que possibilite a
consolidação do pensamento que o sujeito já tinha a respeito, seja por uma mudança nas suas
ideias.

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 impor- tantes para o cotidiano dos estudantes, que vivenciam modos de vida diferentes,
como, por exemplo, o urbano e rural. Isso se torna importante, uma vez que agropecuária é uma das
atividades mais significativas da economia do estado. Assim, essa atividade, por exemplo, é fator
relevante por unir universos linguísticos e vocabulares significativos para a ambientação da língua.

Nesse sentido, deve-se contextualizar o estudo da língua a partir das situações
comunicacionais que ocorrem nesses ambientes, como por exemplo: feiras agropecuárias,
vaquejadas, feiras livres, festejos religiosos associados a padroeiros e períodos de plantio e
colheitas, quer- messes, que marcam o universo de boa parte dos interiores baianos.

As feiras livres, por exemplo, organizadas semanalmente nos municí- pios do interior
baiano, promotoras de encontros significativos de pessoas de classes sociais e idades diferentes,
possibilitam a circula- ção de uma diversidade de falares e gêneros. Há que pensar na diver- sidade
de gêneros textuais que circulam nesse espaço: receitas, can- torias, literatura oral e popular,
diálogos, lista de compras, cardápio, panfletos, propagandas, jornais impressos locais e tantos
outros. As- sume-se aqui o ensino da língua na perspectiva enunciativo-discur- siva de linguagem,
pois esta ocorre numa ação interindividual orien- tada para finalidades específicas, para atender aos
processos de interlocuções que se realizam nas práticas sociais existentes.
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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, es- tratégias e habilidades
mediadas pelas proficiências oral (fala e escuta), leitora e escrita.

Mudar o foco para o desenvolvimento de competências e habilida- des implica, além da
mudança de postura da escola, um trabalho pedagógico integrado em que se definam as
responsabilidades de cada professor nessa tarefa. Um grande 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 forma- ção de
professores, devidamente alinhado às concepções desse currículo, que podemos promover uma
mudança significativa nas práticas de ensino.

4.3.1.1 Competências Específicas de Linguagens
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 subjetividadese 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, ampliar suas
possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção 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, 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
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as escolares), para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias,
produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e
coletivos.

o
amental

4.3.3 O ENSINO FUNDAMENTAL E A EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS
O Ensino Fundametal está organizada em cinco áreas do conhecimento que se intersectam na
formação dos estudantes, embora se preservem as especificidades da modalidade. Assim, a
Educação de Jovens e Adultos se estrutura conforme as áreas de conhecimento, as
competências específicas de área, cujo desenvolvimento deve ser promovido ao longo dos Tempos
Formativos I e II. Essas competências explicitam como as dez competências gerais se expressam
nessas áreas.
Nas áreas que abrigam mais de um componente curricular (Linguagens e Ciências
Humanas), também são definidas competências específicas do componente (Língua Portuguesa,
Arte, Educação Física, Língua Inglesa, Geografia História) a ser desenvolvidas pelos alunos ao
longo dessa etapa de escolarização.

As competências específicas possibilitam a articulação horizontal entre as áreas, perpassando todos os
componentes curriculares, e também a articulação vertical, ou seja,

progressão entre o Ensino
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Fundamental – Anos Iniciais e o Ensino Fundamental – Anos Finais e a continuidade das experiências
dos alunos, considerando suas especificidades.
Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta
um conjunto de habilidades. Essas habilidades estão relacionadas a diferentes objetos de
conhecimento–aqui entendidos como conteúdos, conceitos e processos –, que, por sua vez, são
organizados em unidades temáticas. Para melhor visualização dos elementos que compõe o currículo
do Ensino Fundamental, foi organizado planilha da seguinte maneira:
EixoTemático

Tema gerador

Unidade
Temática

Objetos de

Habilidades

Conhecimento

❖ Unidade Temática – conjunto de conteúdos temáticos que constituem uma unidade,

um mesmotema.
❖ Objetos de Conhecimento – conteúdo a sertrabalhado.
❖ Habilidades – competências a seremconquistadas.
❖ Procedimentos Metodológicos – sugestões de procedimentos para o desenvolvimento

da aula;
❖ Instrumentos Avaliativos – sugestões de como o aluno pode ser avaliado a

cadaconteúdo.
É necessário compreender os conceitos acima, para que não incorra em erros no ato de
planejar as aulas. Os procedimentos metodológicos e os instrumentos avaliativos, aqui, sugeridos,
não tem caráter obrigatório, apenas de orientação e opção para a organizaçãodas aulas. No
entanto, os demais elementos propostos na tabela, precisam ser respeitados e efetivados, pois há
de se garantir o princípio de equidade normatizado pela BNCC.
Desconsiderar os conteúdos e habilidades proposto é incorrer no fortalecimento da desigualdade e
exclusão escolar. Como é possível observar no exemplo apresentado, cada objetivo de aprendizagem e
desenvolvimento é identificado por um código alfanumérico cuja composição é explicada. Para
identificar as habilidades elaboradas pela equipe curricular do Estado da Bahia, visando aprendizagem
do estudante no reconhecimento da diversidade que o Estado apresenta, foi seguida a estrutura do
código alfanumérico da BNCC acrescentando, ao final, a sigla do Estado (BA).

4.3.4 As Modalidades de Ensino
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 município de Riachão
das Neves-BA, compõem as pautas da:
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•

Educação Especial na perspectiva inclusiva que visa o atendimento educacional

especializado a pessoas com deficiência.
•

Educação de Jovens e Adultos, com um olhar para o estudante que trabalha, considerando

saberes prévios e tempos de aprendizagem dos sujeitos atendidos.
•

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.
A Educação de Jovens e Adultos será apresentada dentro da estrutura estabelecida nos referenciais
legais que definem sua organização, conceituação, aspectos metodológicos e avaliativos no
desenvolvimento das habilidades e competências da BNCC. A Educação Especial e Educação do
Campo estão incorporadas às modalidades tratadas anteriormente.
Diante disso nota-se que as modalidades da educação atende aos sujeitos historicamente excluídos
no processo de construção social e que, através da luta popular, tem suas representações e
identidades demarcadas no âmbito educacional.

4.3.5 Educação Especial na Perspectiva Inclusiva
A Constituição Federal de 1988, no artigo 205, preconiza que a educação é direito de todos, é dever
do Estado e da família e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, entre outros. No
artigo posterior, artigo 206, amplia esse entendimento, quando se refere que o ensino será
ministrado em igualdade de condições para todos quanto ao acesso e permanência na escola.
A Educação Especial/Inclusiva é uma modalidade de educação que perpassa transversalmente
todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, oferecendo um conjunto de serviços e recursos
especializados para complementar e/ou suplementar o processo educacional dos estudantes com
necessidades educacionais específicas. É importante destacar que a Lei municipal 470/2009
enfatiza que o Sistema Municipal de Ensino deve garantir o acesso e permanência com sucesso de
educandos com deficiência ou necessidades específicas na Rede Municipal de Ensino a partir de
zero ano.
A Educação Especial é respaldada pela Lei Nacional nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, pela Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146/2015, “destinada a
assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades
fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania”; pelo
Decreto Federal nº 6.949/2009, que ratifica a convenção sobre os direitos das pessoas com
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deficiência/ONU,

pela

Política

Nacional

de

Educação

Especial

na perspectiva da

Educação Inclusiva (2008), pela Resolução CNE/CEB nº 04/2009 – que institui Diretrizes
Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado (AEE); pela Resolução nº 04/2009,
do Conselho Nacional de Educação, que “Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento
Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial”; pela Resolução
CEE nº 79/2009, que 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; pela Nota Técnica – SEESP/GAB nº 11/2010, que dispõe sobre Orientações para a
Institucionalização da Oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE) em Salas de
Recursos Multifuncionais (SRM) implantadas nas escolas regulares e nas Diretrizes para a
Educação Inclusiva no Estado da Bahia.
O Decreto Federal Nº 10.502 de 30 de setembro de 2020, institui a Política Nacional de Educação
Especial, Equitativa, Inclusiva e com Aprendizagem ao Longo da Vida. A Educação Especial deve
garantir os serviços de apoio especializado voltado a eliminar barreiras que possam obstruir
dificuldades encontradas pelos alunos público-alvo do Município de Riachão das Neves-BA.
Sendo assim, compreende-se que o acesso e a permanência na escola, bem como o direito de
aprender, devem ser garantidos para todos os alunos indistintamente. Nesse sentido, o papel da
escola, e em especial o papel do professor é relevante e inquestionável quanto à garantia de
aprendizagem para todos os alunos na sala de aula, pois além de ser um direito do indivíduo, toda
criança tem capacidade para aprender. Para trabalhar na perspectiva da educação inclusiva cabe ao
professor estar preparado para enfrentar desafios diversos no transcorrer da sua carreira, pois as
adversidades irão acontecer naturalmente e o educador terá momentos onde será necessária a
reconstrução da sua prática. De modo geral, o professor deverá ter um preparo para receber em sua
sala de aula alunos que não se enquadram no formato dito normal.
A escola tem papel fundamental para a aprendizagem e facilitação da inclusão, como fornecer
materiais didáticos adaptados, oferecer cursos aos educadores com a finalidade de conhecer novas
práticas de ensino e adaptação no currículo escolar. Partindo do pressuposto de que toda criança
aprende, a criança com deficiência e/ou outras necessidades educativas específicas também não é
diferente, pois não se atende síndromes, doenças ou patologias, mas sim uma criança, um
adolescente ou um adulto, que tem as suas singularidades.
✓ Contexto Histórico da Educação Especial de Riachão das Neves- BA
A Educação Especial no município de Riachão das Neves - BA teve início no ano de 2011, com a
primeira sala em funcionamento na Escola Municipal de 1º Grau José de Oliveira (Ensino
Fundamental II). Em seguida, foram implantadas as salas das Escolas Nelson Carvalho da Cunha e
Carmem Miranda Arruda de Lima (Ensino Fundamental I). Com a divulgação e conhecimento da
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Politica Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), pela
Resolução CNE/CEB nº 04/2009, a Educação Especial em nosso município ganhou maior
visibilidade e credibilidade diante da necessidade e do grande número de alunos com Necessidades
Educacionais Especiais (NEE), existente nas escolas detectados no ato da matrícula ou através de
pronunciamento da própria família.

Analisando essa demanda e com os recursos enviados pelo Governo Federal para implementação
das Salas de Recursos Multifuncionais, outras escolas foram contempladas com estas salas para
que fosse trabalhado o Atendimento Educacional Especializado (AEE). Com a necessidade de ter
pessoas preparadas para atuar nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), a Secretaria de
Educação do município investiu na formação dos profissionais de educação oferecendo curso de
formação continuada para quem tivesse interesse em atuar na área. O curso foi realizado em
02/04/2011 a 27/09/2012, buscando ampliar os conhecimentosda educação inclusiva para facilitar o
desenvolvimento das potencialidades que cada estudante, traz em si e que precisam de
metodologias diferenciadas para melhor desenvolver suas habilidades cognitivas e motoras.
Com a adesão ao “Programa de Implantação das Salas de Recursos Multifuncionais”, no ano de
2013 o município contava com 10 salas, dentre as quais 07 em funcionamento, 01 desativada por
falta de professor e 02 em fase de implantação conforme representa a tabela a seguir:
Relação das Salas de Recursos Multifuncionais de Riachão das Neves – BA - 2011/2013
Nº
01

ESCOLA
Escola Municipal de 1º Grau José de Oliveira

Ativa

SITUAÇÃO

02

Escola Municipal Carmem Miranda Arruda de Lima

Ativa

03

Escola Municipal de 1º Grau Nelson Carvalho da Cunha

Ativa

04

Escola Municipal Ney Ferreira

Ativa

05

Escola Municipal Félix José Barbosa

Ativa

06

Escola Municipal José Caboclo Ferreira dos Reis

Desativada

07

Escola Municipal Demóstenes Torres

Ativa

08

Escola Municipal Luís Américo Nunes

Ativa

09

Escola Municipal Hermínio Carlos dos Santos

Em fase de implantação

10

Escola Municipal Cândido Chrisóstomo da Silva

Em fase de implantação

Fonte: Secretaria Municipal de Educação/Setor Educação Especial 2013:

Durante todo esse processo desde a implementação das Salas de Recursos Multifuncionais
(SRM) a oferta de formações para professores da Rede Municipal de Ensino e a busca dos alunos
público alvo aos dias atuais, a Educação Especial e sua dinâmica de trabalho no município de
Riachão das Neves-Bahia teve progressos e retrocessos no seu percurso. Os motivos foram:
Logística aluno X escola, profissionais sem formação específica, profissionais com formação para
atuarem na Educação Especial, mas não deram sequência a prática didática por não identificar-se
com a SRM, assim dentre outros motivos.
Atualmente o município mantem o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e
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Psicopedagógicos um total de 74 alunos diretamente e constante, mas o município tem uma
demanda superior a essa citada que requer um acompanhamento específico, devido alguns entraves
nos quais a equipe envolvida nessa dinâmica busca minimizar essa demanda.
Neste Ano Letivo “Contínuum” 2020/2021, contamos com o quantitativo de 11 SRM, 10 em
funcionamento e uma sala desativada. Na Rede Municipal de Ensino temos 02 Psicopedagogas
para atenderem a demanda dos alunos com necessidades especiais no munícipio de Riachão das
Neves-Bahia. Abaixo a tabela traz dados ao referido “Contínuum”.
Relação das Salas de Recursos Multifuncionais de Riachão das Neves – BA “Continuum”
2020/2021:
Nº
ESCOLA
01
Escola Municipal de 1º Grau José de Oliveira
02
Escola Municipal Carmem Miranda Arruda de Lima
03
Escola Municipal de 1º GrauNelson Carvalho da Cunha

Ativa
Ativa
Ativa

04
05
06
07

Ativa
Ativa
Ativa
Ativa

Escola Municipal Cândido Chrisóstomo da Silva
Escola Municipal Luís Américo Nunes
Escola Municipal Francisco Cardoso de Santana
Escola Municipal Demóstenes Torres

SITUAÇÃO

08
Escola Municipal José Caboclo dos Reis
Ativa
09
Escola Municipal Barão do Rio Grande
Ativa
10
Escola Municipal Ruy Barbosa
Desativada
11
Escola Municipal José Bernardino de Santana
Ativa
Fonte: Secretaria Municipal de Educação/Setor Educação Especial/ Junho 2021:

✓ A Sala de Recurso Multifuncional
A Educação Especial oferece o Atendimento Educacional Especializado (AEE) por meio de Salas
de Recursos Multifuncionais (SRM) implantadas em escolas regulares e/ou Centros de
Atendimento Educacional Especializado, que elaboram, disponibilizam e utilizam recursos
pedagógicos e de acessibilidade, com o objetivo de promover a participação plena do seu públicoalvo em atividades e classes regulares, proporcionando total envolvimento entre todos os entes da
comunidade escolar. O AEE se distingue das atividades realizadas em salas de ensino regular, pois
seu objetivo é acompanhar e apoiar o estudante, fornecendo meios que proporcionem ou ampliem
suas habilidades funcionais, favorecendo a inclusão escolar e social.
O AEE se distingue das atividades realizadas em salas de ensino regular, pois seu objetivo é
acompanhar e apoiar o estudante, fornecendo meios que proporcionem ou ampliem suas
habilidades funcionais, favorecendo a inclusão escolar e social. Segundo a Política Nacional de
Educação Especial na Perspectica da Educação Inclusiva em seuArt. 14:
O Atendimento Educacional Especializado (AEE) na Sala de Recursos
Multifuncional é um serviço da educação especial que identifica, elabora e
organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as barreiras
para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas
(SEESP/MEC, 2008).
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✓ Do atendimento na Sala de Recurso Multifuncional (SRM)
A Sala de Recursos Multifuncional(SRM) deve atender ao estudante público da Educação Especial
individualmente ou em pequenos grupos, formados por necessidades educacionais semelhantes
com duração mínima de 50 minutos até 2 horas/dia. A modalidade do atendimento, a duração e a
frequência semanal serão definidas, considerando as necessidades específicas do estudante, tendo a
participação diagnóstica e o plano de atendimento elaborado, com a participação do Coordenador
Pedagógico, (Resolução CNE/CEB nº4 de 2 de outubro de 2009).
A regularidade do atendimento deve ser definida de acordo com a necessidade do estudante, sendo
recomendado o mínimo de duas (2) horas semanais, podendo ocorrer em dias alternados, uma (1)
hora ou 1 hora e meia a cada dia. Os atendimentos podem ser individuais ou em pequenos grupos
dependendo dos objetivos do trabalho. O professor que tiver uma jornada de trabalho de 40 horas
deverá atender no máximo 12 (doze) estudantes quando se tratar de atendimentos individuais; Caso
o professor tenha apenas 20 horas, respectivamente terá que atender no máximo seis (6) alunos.
Realizar itinerância, sempre que necessário.
Apenas em caso extremo do aluno não poder comparecer em turno oposto para o AEE, quando se
tratar de localidades que não dispõe de sala de recursos, ou nos casos em que na localidade não
tenha o transporte escolar no respectivo turno, e ainda em reunião com o Conselho Escolar,
registrada em ata e em comunicação com a família, o mesmo poderá ser atendido no horário da
aula regular, retirando-o da sala comum, no máximo 2 horas semanais.
O estudante deverá frequentar a SRM para receber o Atendimento Educacional Especializado em
turno oposto à sua escolaridade na classe comum, para evitar prejuízo nos conteúdos desenvolvidos
nas aulas dos diversos componentes curriculares da Educação Básica. O professor da SRM deve
elaborar o cronograma de atendimento, segundo a demanda do estudante, podendo ser flexível com
a quantidade de dias e o tempo dispensado para cada um. No entanto, a avaliação inicial é que
apontará as necessidades do estudante e, também, as demandas do seu processo de ensinoaprendizagem na classe comum.
✓ Das atribuições do Professor do AEE
Compete ao professor do AEE (Art. 13, Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009) as seguintes
atribuições:
I – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de
acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos
público-alvo da Educação Especial;
II – elaborar e executar Plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a
funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade.
III- A elaboração e a execução do plano de AEE são de competência dos professores
que atuam na sala de recursos multifuncionais ou centros de AEE, em articulação com
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os demais professores do ensino regular, com a participação das famílias e em interface
com os demais serviços setoriais da saúde, da assistência social, entre outros necessários
ao atendimento (Art. 9º, Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009).
IV – organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos
multifuncional;
V – acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de
acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes
da escola;
Elaborar relatório Trimestralmente e participar do Conselho de Classe da turma do
estudante atendido, emitindo parecer sobre o processo de aprendizagem, focalizando o
desempenho deste estudante no AEE.
VII – Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na
disponibilização de recursos de acessibilidade;
VIII – Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade
utilizados pelo aluno;
IX- Visitar as famílias dos alunos atendidos pela SRM quando se fizer necessário,
mantendo um diálogo em prol do processo de aprendizagem, socialização do aluno;
X- Participar semanalmente do AC Individual e um AC Coletivo ao mês, com o
Coordenador Pedagógico e demais professores (assinando as fichas devidas);
XI- Orientar os Agentes da Educação Inclusiva pedagogicamente e tecnicamente, de
acordo cada transtorno/ necessidade especial dos alunos, bem como, observar os
registros, feitos por este cuidador, do acompanhamento diário destes alunos
(desenvolvimento, processo de dificuldades e evoluções e etc, em caderno e /ou fichas),
bem como, repassar essas informações para os professores da Sala Comum;
XII – Ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais
dos alunos, promovendo autonomia e participação;
XIII – Estabelecer articulação com os professores da Sala de Aula Comum, visando à
disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das
estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares (reservar
um tempo da sua carga horária para discutir, planejar, avaliar os alunos do AEE com o
(os) professor (es);
XIV – Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
XV – Elaborar proposta pedagógica da sala de recursos multifuncional que contemple
as especificidades da demanda existente na unidade de ensino, atendidas as novas
diretrizes da Educação Especial, encaminhar cópia para o Conselho Municipal de
Educação (art. 9, Resolução – CME nº 01, de 27 de maio de 2016);
XVI – Participar dos conselhos de classes e das horas de trabalhos pedagógicos na
escola e/ou outras atividades programadas pela escola;
XVII – Orientar a equipe escolar quanto aos procedimentos e estratégias de inclusão dos
alunos nas classes comuns;
XVIII – Oferecer recurso técnico-pedagógico aos professores das classes comuns;
XIX – Fornecer orientações e prestar atendimento aos responsáveis pelos alunos, bem
como à comunidade.
X– Participar de reuniões pedagógicas, formações continuadas promovidas pela escola e
SME, bem como outras instituições afins.
XXI- Envolver, incluir os alunos atendidos pela SRM nas atividades propostas pela
escola (Eventos diversos).
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✓ A Carga Horária dos Profissionais do AEE (Atendimento Educacional Especializado)
O Atendimento Educacional Especializado é organizado para suprir as necessidades de acesso e de
participação dos alunos da Educação Especial, nas salas de aula comum. Por esse motivo, o AEE
considera as peculiaridades de cada aluno. Os alunos com a mesma especificidade (deficiência ou
transtornos) podem necessitar de atendimentos diferenciados.A partir deste entendimento é
possível atender os alunos individualmente ou em pequenos grupos, explicitando o tipo do AEE e
os objetivos do Plano de Desenvolvimento Individual – (PDI).
Além dos atendimentos em SRM, o professor acompanha os alunos por meio do Planejamento
Colaborativo – (PC) - Momento em que o professor da sala comum e oprofessor do AEE planejam
estratégias, adequações curriculares e de recursos para colocar em prática as ações planejadas e
registrar no PDI. E o Trabalho Colaborativo (TC) – Momento em que o professor do AEE
acompanha os alunos em sala de aula comum, auxiliando-os na aplicação das estratégias ou
recursos, devidamente planejados em conjunto com o professor da sala.
Nesse sentido, enfatizamos que o número de alunos matriculados no AEE e a diversidade do
público alvo é que determinará o número de professores que estarão atuando na sala de recursos
multifuncionais e sua carga horária, observando os atendimentos com o aluno e para o aluno, e do
mesmo modo, considerando as especificidades dos atendimentos, das deficiências e/ou transtornos.
A carga horária do professor da SRM deve ser distribuída para o desenvolvimento das atividades
do Atendimento Educacional Especializado (AEE):
I- Atendimento das necessidades específicas do estudante público alvo da EducaçãoEspecial;
II - Apoio ao professor da classe comum e à família do estudante;
III - Adequação e construção de recursos pedagógicos de acessibilidade;
IV - Estudo e pesquisa;
V - Planejamento e trabalho colaborativo;
VI - Visitas de itinerância (deslocamento), quando o aluno pertencer à escola do entorno.
O professor de AEE tem como função elaborar seu cronograma de atividades com base no exposto,
conforme o quantitativo de alunos para atendimento, e apresentará ao gestor/coordenador da escola
para validação.

✓ O Currículo na Sala Comum
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A Educação Especial tem sido um grande desafio para as escolas brasileiras. Algumas políticas
públicas educacionais têm sido pensadas e implementadas para que a escola, de fato, se torne
inclusiva. Isto evidencia que a escola ainda não tem garantido os preceitos legais para os alunos
com Necessidades Educacionais Especiais (NEE). Assim, a escola ainda é uma fonte de exclusão
para muitos alunos que, quase sempre, foram confundidos como alunos desmotivados,
indisciplinados ou incapazes, o que reforça o fato de haver incompatibilidade entre seus valores,
ritmos e interesses com os que eram veiculados na escola.
É importante destacar que a exclusão não se dar apenas dentro da escola, mas na sociedade que de
certa maneira se constituiu ao longo dos anos sem uma formação que os levassem a refletir sobre as
diferenças e aceitá-las. Neste sentido, a escola tem seu lugar de destaque, tendo em vista que ela é a
instituição responsável pela formalização das aprendizagens. Assim, o currículo precisa ser
pensado de forma que garanta aos alunos a inclusão no processo de aprendizagem. Sabe-se que boa
parte dos alunos com (NEE) estão nas escolas garantindo apenas a presença, mas o processo de
aprendizagem para estes, se encontra distante. Alguns professores sinalizam a falta de formação
como justificativa para não incluir os alunos nos processos de aprendizagem, outros, a falta de
recursos e materiais adequados, enfim, as justificativas são infindáveis. Mas é importante destacar
que os alunos precisam ter indistintamente os direitos de aprendizagem garantidos. Para isto, o
currículo precisa ser pensado e adequado às especificidades da deficiência do aluno. O currículo
não pode ser pensando apenas como listagem de conteúdo. Ele vai além de relações conteudistas.
Diante do exposto, deve-se refletir sobre a importância do papel do professor frente à diversidade
da sala de aula, principalmente quanto ao seu entendimento e à aplicabilidade do currículo escolar,
que deve ser flexível para todos os alunos e para cada um ao mesmo tempo, pois o que está em
discussão, nesse momento, são as possibilidades de aprendizagens que cada aluno apresenta
individualmente e, diante disso, a capacidade do professor buscar estratégias pedagógicas criativas
e significativas que atendam todos os alunos.
Nos tempos atuais o currículo é movimento, tendo em vista que as salas de aulas são heterogêneas
e lida-se com as diferenças constantemente. Neste sentido, o currículo é adequado, pensado
conforme a necessidade emergida. Para tanto, o professor precisa ter mobilidade e autonomia. No
entanto, a autonomia só é possível quando se tem conhecimento. No Art. 8º das Diretrizes
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (2001) elucida que: “as escolas da rede
regular de ensino devem prever e prover na organização de suas classes comuns”:
III – flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o significado prático
e instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos
diferenciados e processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos
que apresentam necessidades educacionais especiais, em consonância com o
projeto pedagógico da escola, respeitada a frequência obrigatória.

A Resolução do Conselho Estadual de Educação - CEE 79/2009, faz a seguinte orientação:
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§ 1º As escolas devem garantir na sua proposta pedagógica a flexibilização
curricular para atender às necessidades educacionais especiais dos educandos,
prevendo adaptações que proporcionem diversificação curricular para o
desenvolvimento de suas habilidades, competências e acesso ao conhecimento
científico.

Nesse sentido, vale ressaltar que os documentos normativos propõem que a aprendizagem seja real,
ou seja, conseguir criar estratégias para que o aluno esteja sempre avançando, principalmente em
relação a si mesmo e não em relação aos demais colegas. Normalmente esta evolução é lenta e nem
sempre a família tem compreensão de como ocorre, passando a fazer cobranças e desacreditando na
escola. É importante frisar que, quando nos referimos às Componentes Curriculares/Disciplinas do
currículo comum, é preciso salientar que, para os estudantes surdos, a língua de instrução para
aquisição dos objetos de conhecimento/conteúdos é a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), e o
Componente Curricular/ Disciplina - Língua Portuguesa, na sua modalidade escrita, constitui-se
numa segunda língua, conforme indica o inciso II, §1º, Art. 14 do Decreto nº 5.626/05.
A inclusão socioeducacional dos estudantes com deficiência (cegueira, baixa visão, deficiência
auditiva, surdez, surdo-cegueira, deficiência intelectual, deficiência física ou deficiências
múltiplas), transtornos globais do desenvolvimento (autismo, Síndrome de Asperger, Síndrome de
Rett ou transtorno desintegrativo da infância) e altas habilidades/superdotação é um desafio a ser
enfrentado por todos. A transformação da escola não deve ser entendida como uma mera exigência
do ordenamento legal, e sim um compromisso inadiável das escolas, família e sociedade. Como
forma de garantir a esses estudantes o acesso à educação, para isso é preciso:
I - Promover a aprendizagem e a participação do aluno com deficiência, transtorno doespectro
autista (TEA) e altas habilidades/superdotação nas classes do ensino comum;
II - Disponibilizar no contraturno, o Atendimento Educacional Especializado como
complementação/suplementação de ensino;
III- Promover a acessibilidade: física, de comunicação e de transporte;
IV- Incentivar a participação da família e da comunidade;
V- Garantir a presença do Agente da Educação Inclusiva para estudantes com deficiênciade
natureza física, múltipla, deficiência intelectual grave com comorbidades, transtornos do espectro
autista que apresentam um grave quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor,
comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras;
VI - Prover a acessibilidade arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos transportes, na
comunicação;
VII- Promover a articulação intersetorial na implementação das políticas públicas (Educação,
Saúde e Ação Social).
De acordo o público matriculado na SRM para o AEE, a sala deverá ter na sua composição
professores especializados ou com formação em área específica do público alvo e técnicos da
Educação Especial. Os profissionais que atuam neste espaço são:
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I - Professor: professor (es) de AEE (especialistas) e professores graduados (pedagogos
especializados nas necessidades específicas do(s) aluno(s) e professores de Libras).
II- Técnicos da Educação Especial: Instrutor de Libras, Intérprete de Libras, Braillistas, Guia
Intérprete. O Tradutor/Intérprete Educacional de Libras/faz parte do quadro de Técnicos da
Educação Especial, entretanto a sua atuação é prioritariamente no espaço da sala de aula comum ou
bilíngue.
III - Agente da Educação Inclusiva: É o profissional que acompanha, auxilia e orienta os alunos
nas atividades de vida autônoma como: higiene, alimentação e locomoção e auxiliam nas atividades
pedagógicas. São profissionais de apoio à inclusão e seu espaço de atuação é a sala de aula comum.
É pertinente sinalizar que os Agentes da Educação Inclusiva, deverão apoiar os alunos em todos os
espaços da escola, fundamentalmente na sala de aula comum e poderão atuar na SRM se houver
necessidade.
É importante que o professor enxergue o estudante público-alvo da Educação Especial/Inclusiva
como alguém que possui especificidades sim, mas que também tem possibilidades. Desta forma,
estando esses estudantes incluídos em classe regular, as habilidades e competências são as mesmas
exigidas para os demais educandos matriculados na educação básica, desde quando as suas
diferenças sejam contempladas no processo educacional. Assim sendo, ao surdo não será exigida a
habilidade de ouvir e falar uma língua, ao mesmo tempo em que para o cego não será esperado o
desenvolvimento da habilidade de ver, enquanto que do surdocego não se deve esperar que ele
veja, ouça e fale. Portanto,as competências e habilidades desenvolvidas na escola devem se dar a
partir da perspectiva do potencial do estudante e não da sua falta.
Para uma efetiva aprendizagem e sucesso das práticas pedagógicas em uma escola que se orienta
pela marca da inclusão, o currículo deve ser apoiado por componentes específicos do Atendimento
Educacional Especializado, tais como: Ensino do Sistema Braille, Técnicas de Soroban, Orientação
e Mobilidade, Educação Física Adaptada, Aulas de Atividade da Vida Autônoma, Ensino do Uso
de Recursos de Tecnologia Assistiva, Ensino do Uso da Comunicação Alternativa e Aumentativa,
Ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras), Intérprete de Libras/Língua Portuguesa, Guia
Intérprete para Surdos-cegos; Estratégias para o Desenvolvimento dos Processos Mentais, Ensino
de Escrita Cursiva, Ensino do Uso de Recursos Ópticos, Não Ópticos, Informática Acessível, etc.
Ainda em relação à ação pedagógica em classe comum, a inclusão dos estudantes com deficiência
intelectual, assim como para qualquer outro tipo de deficiência, exige flexibilizações no currículo,
uma vez que é característica inerente a quem possui esta deficiência apresentar dificuldade para
mobilizar os seus próprios recursos cognitivos internos de modo eficiente. Logo, os avanços na
escolaridade do estudante com deficiência intelectual depende muito da mediação do professor da
sala regular e outros profissionais como opsicopedagogo do município (alunos precisam ser
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encaminhados para análise e possível acompanhamento) que deve oferecer-lhe atividades
diversificadas, com ênfase no desenvolvimento de habilidades, reconhecendo e valorizando os seus
progressos.
A Secretaria Municipal de Educação, pretende através da proposta de Educação Especial na
Perspectiva Inclusiva, colaborar com a construção e fortalecimento das escolas públicas numa
perspectiva inclusiva ede qualidade para os diferentes indivíduos que dela fazem parte. As
flexibilizações curriculares para o público da Educação Inclusiva dizem respeito às Diretrizes da
Educação Inclusiva no Estado da Bahia (2017):
Temporalidade: considerar o tempo que o estudante necessita para atingir os
objetivos educacionais e efetivar suas tarefas. Viabilizar tempo adicional nos
momentos avaliativos.
Organização da classe: posicionar o estudante na turma de modo que não esteja
isolado e tenha a colaboração dos colegas no processo de ensino e aprendizagem.
Conteúdos e objetivos: oferta de sistema aumentativo e alternativo de
comunicação, retomada de conteúdos para garantir a aprendizagem através da
mediação do professor.
Procedimentos didáticos, recursos pedagógicos e atividades: selecionar
conforme as especificidades educacionais do estudante.
Avaliação: oferta de instrumentos de avaliação acessíveis à linguagem do
estudante.

A escola é, dentre outras coisas, a instituição responsável pela formalização das aprendizagens. Ela
precisa se calçar de ações que garantam a todos indistintamente a aprendizagem com qualidade.
Para tanto, o currículo precisa ser pensando e refletido constantemente e com a atenção devida,
para não se criar situações de exclusões. É importante reafirmar que o currículo vai além de uma
relação de conteúdo. Há embutido neste um pensar metodológico, uma adequação de modo que
garanta a todos, aprendizagens significativas.
A LDB 9394/96 no artigo 59 versa sobre a organização dos sistemas de ensino referente a
organização da mesma para garantir a Educação Especial, inclusive referente ao currículo e
metodologias. As diretrizes para a Educação Especial vêm reafirmar que o currículo no ensino
regular precisa favorecer o trabalho com as diferenças, garantindo adequações necessárias.Para que
isto ocorra, seja na adequação do conteúdo, seja a escolha mais adequada da metodologia ou
adequação dos recursos a serem utilizados de modo que todas estas ações possam garantir de fato a
inclusão dos alunos na escola.
Neste sentido, toda a escola precisa pensar a Educação Especial e sempre que necessário fazer as
adequações. Nesta perspectiva, o professor e o coordenador pedagógico precisam ser pesquisadores
e estudiosos constantes, além de exímios observadores, para que a tomada de decisão quanto às
adequações sejam as mais assertivas. As dificuldades de aprendizagem dos alunos que apresentam
deficiências, ou outros transtornos, manifestam-se como um contínuo, incluindo desde situações
leves e transitórias que podem ser passíveis de intervenção pedagógica, com estratégias
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metodológicas adotadas cotidianamente, até situações mais graves e permanentes que requerem
recursos e serviços especializados para sua superação, como vimos acima.
O atendimento para os educandos com dificuldades, requer respostas educacionais adequadas,
envolvendo a flexibilização curricular, que pode configurar poucas ou variadas modificações no
fazer pedagógico, para superação das barreiras que impedem a aprendizagem e a participação dos
alunos que apresentam dificuldades em seu processo de escolarização. Isto posto, as decisões sobre
as adequações a serem feitas no currículo não pode estar baseada sobre o que se entende que sejam
as características de aprendizagem próprias de cada deficiência, mas partir das análises reais dos
alunos e respostas destes ao desenvolvimento de atividades e vivências da sala de aula. Isto
significa que em muitos momentos é um trabalho subjetivo que requer do professor atenção e
sensibilidade para a tomada de decisão na condução do trabalho.
O currículo ou qualquer intervenção para que seja de fato significativo precisa partir da realidade
da escola, do aluno. Por isso a relevância do estudo constante e o olhar investigativo do professor
da sala regular, do AEE e do coordenador pedagógico. O trabalho a ser desenvolvido dentro da
escola precisa ter enfoque colaborativo, com os próprios pares do interior da escola, bem como os
pares externos, principalmente a depender da deficiência e o nível da mesma, este trabalho com
equipe multidisciplinar se fará necessário para o desenvolvimento educacional de cada educando.
✓ Compreende a Inclusão/Diversidade?
A BNCC não trás em suas páginas um tópico específico sobre a inclusão, mas espalha em toda a
base dicas de como esta compreende a questão da inclusão/diversidade. No próprio texto da base,
encontramos que esta tem como objetivo “a construção de uma sociedade justa, democrática e
inclusiva”. Ou seja, a inclusão faz parte de sua constituição, devendo ser trabalhada constantemente
para podermos alcançar uma sociedade justa e democrática. A inclusão deve ser ensinada de modo
integral desde o Berçário. Quando ensinamos sobre o respeito ao diferente, estamos fazendo da
inclusão algo natural ao indivíduo. Nas 10 competências básicas para a educação, se prestarmos
atenção, perceberemos que nas competências 8 e 9 estão incorporadas as ideias de inclusão e
respeito. (BNCC).
8. Autoconhecimento e reconhecimento de suas emoções e dos outros com capacidade
de lidar com elas e com a pressão do grupo.
9. Exercício da empatia, diálogo, resolução de conflitos e cooperação, fazendo-se
respeitar e promover respeito ao outro.

Ao reconhecermos as emoções dos outros, compreendemos o diferente e o aceitamos como
pertencente ao nosso grupo. Assim como a exercício da empatia e cooperação. A BNCC propõem
um desafio para a educação, ao colocar a inclusão como algo integrante da mesma. Algo que devia
ser natural ao cidadão, que é o respeitar o próximo em suas limitações e características.
Mesmo não vindo explícito no corpo da BNCC, a mesma não deixou de amparar os alunos com NE
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em suas entrelinhas. Com isso se faz necessário que os profissionais da educação faça essa releitura
identificando e respeitando os direitos, diferenças e limitações dos educandos em suas
especificidades.
✓ Da Avaliação na Educação Especial
A avaliação, entendida como um processo indissociável do fazer pedagógico deve ser proposta
como um meio de expressar os avanços dos educandos com NEE ou não, apontando os desafios a
serem enfrentados, além de orientar as intervenções voltadas à aprendizagem daqueles que
necessitam de assistência específica, pois conforme Luckesi (2000, p.20), “Seja pontual ou
contínua, a avaliação só faz sentido quando leva o desenvolviemnto do educando”.
Segundo a Resolução do CME n. 01, de 27 de maio de 2016 e Parecer nº 008/2017, aprovado em
12/12/2017, dispõe sobre:
a educação escolar de alunos com deficiência, Transtornos Globais do
Desenvolvimento e Altas habilidades/ Superdotação nas escolas da Rede Municipal de
Ensino da Cidade de Riachão das Neves, Estado Federado da Bahia, e dá providências
correlatas. Quanto ao processo avaliativo, estes documentos nos traz que os Conselhos
de Classe, ao final de cada ano letivo, deve aprovar relatório descritivo circunstanciado
de avaliação, elaborado pelo professor da sala regular e do AEE, contendo parecer
conclusivo sobre a situação escolar dos alunos.

Ainda no Art. 16 desta Resolução, o professor da sala de aula regular da Educação Infantil, do
Ensino fundamental anos iniciais e finais deverá elaborar relatório conclusivo ao final de cada ano
letivo. Alunos público da Educação Especial que apresentem limitações cognitivas, como o
deficiente intelectual e demais com NEE, por exemplo, deve ter relatório descritivo feito pelo
professor da sala regular e outro pelo professor da sala de recursos e psicopedagogos versando
sobre o processo de aprendizagem (a cada Trimestre). Estes alunos devem ser avaliados em relação
a si mesmo, e não em relação à turma. Os relatórios devem permanecer uma cópia na pasta do
aluno na secretaria da escola e outra entregue à família.
No caso do Ensino Fundamental – Anos Finais e EJA, deverá ser feito um único relatório
organizado de forma coletiva (por Área de Conhecimento), no qual cada professor deverá assiná-lo
bem como o Coordenador Pedagógico e/ou Gestor Escolar e demais profissionais que faz parte do
acompanhamento deste educando.
✓ Avaliação na Sala Regular
A avaliação da aprendizagem torna-se um processo mais complexo com a proposta de inclusão dos
estudantes da Educação Especial, visto que a orientação é que os professores concebam o processo
avaliativo como contínuo e cumulativo, de modo que as escolas não promovam o estudante tendo
como critério apenas a deficiência, sem lhe oferecer condições de aprendizagem e deixando de
considerar o desenvolvimento singular de cada indivíduo. A atribuição de conceitos/notas graciosas
e a promoção de alunos com deficiências, mesmo quando eles não demonstram aprendizagem é
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uma forma de agir interpretada como uma atitude de exclusão, assistencialista, piedosa ou até
mesmo de descaso.
A equipe pedagógica e os professores devem construir seus próprios instrumentosde
acompanhamento das aprendizagens. Alguns instrumentos que podem ser utilizados são: diários de
classe, relatórios, fichas contendo indicadores, questionários, entrevistas, e tantos outros que
possibilitem conhecer o potencial de aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual e
diferenciar o desenvolvimento realdeste potencial. O importante é que a equipe da escola
compartilhe a análise dos dados avaliativos, relativizando-os com os fatores que interferem na
aprendizagem escolar e, se necessário, complementar as informações com a participação de outros
profissionais.
É fundamental ter clareza que a avaliação é um processo contínuo e compartilhado pela equipe da
escola, tendo características pedagógicas, ou seja, todos os dados devem ser favorecedores da
intervenção educativa, da busca de alternativas para que o aluno alcance o conhecimento, mesmo
que de forma diferenciada dos outros alunos. Outro ponto a considerar é que o processo avaliativo
é de responsabilidade do professor decada Componente Curricular/Disciplina e não do professor de
AEE, que, neste caso, tem a atribuição de orientar o docente da sala regularneste processo.
A escola deve considerar a capacidade própria de aprender e a particularidade do processo de
apropriação do conhecimento por parte do aluno com deficiência, o que diferencia do aluno dito
“comum”, assim, sem desconsiderar a importância e a absoluta necessidade de investimento na
aprendizagem dos conteúdos curriculares. A escola deve dirigir um olhar avaliativo específico,
único e não comparativo com o seu grupo, mas sim, com ele mesmo, ou seja, observar o quanto foi
possível avançar, quais os conhecimentos que foram apropriados, sua forma em lidar com a escrita,
a leitura, o cálculo, o desenho, as representações, suas expressões e as inúmeras manifestações de
conhecimento. Portanto, a decisão sobre sua promoção ou não, estará baseada em critérios
específicos e nas propostas delineadas em sua Adequação Curricular Individual.
A equipe pedagógica deverá pensar o alunocom NEE na sua perspectiva e não comparar com os
demais colegas, pois cada um apresenta uma maneira individual de construir o seu conhecimento.
Cabe aos educadores e demais membros da equipe escolar acreditar no aluno e no seu potencial
para que a partir daí ele possa se sentir seguro e amado na instituição de ensino ao qual se encontra
inserido. A inquietação se sobressai em relação aos estudantes com deficiência intelectual, múltipla
deficiência e TGD(Transtorno Global de Desenvolvimento), visto que, para aqueles que possuem
deficiência visual e surdez sem comprometimento intelectual a exigência é que, no processo
avaliativo, sejam ofertados instrumentos de avaliação acessíveis aos sistemas de comunicação
deles: Braille e Libras, respectivamente. No caso do estudante surdo, a Língua Portuguesa deve ser
tratada pedagogicamente como segunda língua, implicando, desse modo, que a sua avaliação seja
diferenciada, respaldando-se nos processos de produção escrita similares ao de um estrangeiro.
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No entanto, ainda existe muitas escolas que reservam uma semana em cada trimestre letivo para
aplicação de instrumentos como provas e testes, como se estes fossem mais importantes no
processo avaliativo do estudante. Valorizar estes instrumentos em detrimento das outras formas de
avaliar é fortalecer os mecanismos de produção de desigualdades e condenar os estudantes que tem
deficiência e Transtorno Global de Desenvolvimento ao fracasso.
As avaliações serão organizadas em conformidade com as adequações curriculares caso existam,
para que o aluno seja acompanhado em seu desenvolvimento individual, independentemente de
estar acompanhando ou não o nível da turma. Sendo assim, o mais importante é o professor ter
consciência de que o processo avaliativo de qualquer estudante se constitui de vários momentos,
diversas formas e com a utilização de vários instrumentos. Ter o hábito de observar e fazer
registros do desempenho dos estudantes, no que se refere à realização das atividades em sala de
aula, apresentação de pesquisas extraclasse e a interação com os colegas na turma podem compor o
processo de avaliação formativo desenvolvido pelo professor.
A observação é o instrumento mais recomendado para a coleta de informação do contexto
educacional escolar. O professor deve aprimorar seu olhar para o potencial do aluno, observar suas
condições de aprendizagem, suas evoluções, seu desempenho escolar, sem que seja necessário criar
situações artificiais de avaliação. Outra estratégia interessante de avaliação da aprendizagem é a
análise da produção escolar dos alunos, ou seja, analisar seus cadernos, folhas de exercícios,
desenhos, figuras, relatos orais, fotos, outros trabalhos realizados em sala de aula bem como relatos
da convivência familiar. Vários instrumentos podem ser utilizados com sucesso para avaliar os
alunos, permitindo um acompanhamento do seu percurso escolar e a evolução de suas
competências e de seus conhecimentos. Um dos recursos que poderá auxiliar o professor a
organizar a produção dos seus alunos e por isso avaliar com eficiência é utilizar-se de um portfólio.
A utilização do portfólio permite conhecer a produção individual do aluno e analisar a eficiência
das práticas pedagógicas do professor. A partir da observação sistemática e diária daquilo que os
alunos são capazes de produzir, os professores passam a fazer descobertas a respeito daquilo que os
motiva a aprenderem, como aprendem e como podem ser efetivamente avaliados. Nesse contexto,
os avanços e necessidades do aluno devem ser registrados através de Relatório de
Acompanhamento Pedagógico (a cada Trimestre), elaborado pelo professor da

SRM. Esse

relatório deve contemplar os avanços do aluno de forma qualitativa, suas necessidades específicas e
acadêmicas, aspectos relativos à promoção, bem como a necessidade de continuidade do apoio ao
aluno em SRM. Vale salientar que este relatório deverá ser arquivado na pasta individual do aluno.
O processo de avaliação deve ser assim, diversificado, objetivando a aprendizagem e não a
classificação, retenção ou promoção dos estudantes. Cabe à escola propor estratégias que favoreça
a construção coletiva do conhecimento por todos os envolvidos no processo de ensinoaprendizagem.
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Trimestralmente, será realizada avaliação dos resultados do trabalho realizado na salade recurso
multifuncional, onde se verificaráse os objetivos traçados para o aluno no PDI foram alcançados, se
há a necessidade de reordenamento ou elaboração de novos objetivos deste plano, sempre
observando a necessidade de minimização ou eliminação de barreiras visando sempre a inclusão e
não a inserção, ou seja, é preciso que estes alunos realmente estejam inclusos neste processo de
ensino–aprendizagem com plena participação, respeitando suas especificidades.

4.3.6 Educação de Jovens e Adultos

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) constitui-se em uma modalidade da Educação Básica
inserida nas políticas públicas nacionais e visa assegurar aos jovens, adultos e idosos o direito à
educação de qualidade, considerando a especificidade do seu tempo humano, valorizando saberes
e as experiências adquiridas ao longo de sua trajetória de vida que devem nortear o currículo,
ancorados em uma concepção de educação e de mundo peculiar a esses sujeitos.
É uma modalidade de ensino que tem como objetivo garantir o acesso à formação intelectual,
cultural e profissionalizante àqueles que historicamente tiveram negado o direito à educação em
seu devido tempo e espaço. Destaca-se as funções da Educação de Jovens e Adultos: função
reparadora, função equalizadora e a função qualificadora tendo em vista, que uma das principais
características dos alunos da EJA é a distorção idade-série. De acordo Laurindo (2017):

O público da EJA apresenta diversos motivos para justificar seu ingresso na
escola, como por exemplo, desenvolvimento da aprendizagem em curto espaço
de tempo, diferente do tempo normal e adequado, ou seja, alijeiramento do
processo de ensino-aprendizagem, visto que cursa duas séries em um ano
escolar e tem os conteúdos da série regular condensados para atender ao
funcionamento da modalidade EJA, várias reprovações e a necessidade de
trabalhar precocemente para contribuir no orçamento familiar. Assim, quando
retornam à escola, suas necessidades de aprendizagem sãooutras.
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Função reparadora: não se refere apenas à entrada dos jovens e adultos no âmbito dos direitos
civis, pela restauração de um direito a eles negados – o direito a uma escola de qualidade, mas
também ao reconhecimento da igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano de ter acesso a
um bem real, social e simbolicamente importante. Porém, não podemos confundir a noção de
reparação com a de suprimento. Para tanto, é indispensável um modelo educacional que crie
situações pedagógicas satisfatórias para atender às necessidades de aprendizagem específicas de
alunos jovens e adultos.
Função equalizadora: relaciona-se à igualdade de oportunidades, que possibilite oferecer aos
indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, na vida social, nos espaços das estéticas e nos
canais de participação. Nessa linha, a EJA representa uma possibilidade de efetivar um caminho de
desenvolvimento a todas as pessoas, de todas as idades, permitindo que jovens e adultos atualizem
seus conhecimentos, mostrem habilidades, troquem experiências e tenham acesso a novas formas
de trabalho e cultura.

Função qualificadora: refere-se à educação permanente, com base no caráter incompleto do ser
humano, cujo potencial de desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em quadros escolares
ou não-escolares. Mais que uma função, é o próprio sentido da educação de jovens e adultos.
Nessa direção, Gadotti (2000) apud Laurindo (2017) ressalta que é
preciso garantir os direitos à educação dos sujeitos que se encontram vulneráveis
socialmente, pois o analfabetismo representa a negação da cidadania plena, uma
vez que o direito à educação não se limita ao acesso à escola, ele precisa
perpassar o contexto da sua permanência no sentido de dar condições de
apropriação de cultura pelo jovem e adulto.

Ademais, oferecer caminhos para que esse direito seja respeitado é também caracterizar o ensino da
EJA enquanto espaço de luta e de conquistas frente ao que estabelece a Declaração Universal dos
Direitos Humanos (1948) em seu artigo 26. Assim, o direito e oportunidades de acesso à leitura e à
escrita vislumbra uma formação além do ambiente escolar, ou seja, uma formação do homem
social. Nesse sentido, entende-se que educar jovens e adultos não é um ato apenas de ensino
aprendizagem é a construção de uma perspectiva de mudança. Compreende-se que o aluno da EJA
possui necessidade educacional especial independente de ter ou não deficiência, uma vez que esses,
são alunos que vão para a escola após um longo dia de serviço, com a mente já cansada.
Desse modo, a maioria dos alunos da EJA tem a necessidade de voltar à escola para se sentir
incluso na sociedade, pois procura melhores condições de vida, almeja um emprego, um melhor
cargo no trabalho, adquirir a carteira nacional de habilitação, entre outras ações. Muitos buscam a
leitura com o objetivo de serem mais participativos e críticos na sociedade e até por motivos
religiosos como o sonho de conseguir ler a bíblia, além de uma realização pessoal, principalmente.
Para os mais idosos que às vezes são motivos de chacotas por estarem estudando nessa fase da
vida, a vontade de aprender coisas novas supera tudo.
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A EJA tem um público específico, carregado de complexidades, pois, no contexto geral, é formada
por pessoas que não tiveram acesso à escolaridade na idade certa por diversos fatores, como:
evasão devido a causas sociais e econômicas, falta de políticas públicas educacionais efetivas, etc.
Portanto, é necessário que os professores tenham consciência que os alunos da EJA são sujeitos
privados dos bens simbólicos que o processo da escolarização deveria ter-lhes garantido (SOARES
et. al, 2011). Diante disso, é preciso ter a consciência que a Educação de Jovens e Adultos foi uma
vitória construída ao longo do tempo, principalmente pela contribuição freiriana.

4.3.6.1 Contexto Histórico da Educação de Jovens e Adultos no Brasil

A Educação de Jovens e Adultos, nasce na década de 60, período em que há campanhas
dealfabetização em massa para os milhares de jovens, adultos e idosos. São criados o
Movimentode Educação de Base (MEB) e o Movimento de Cultura Popular, integrados à luta
pelo direito aotrabalho digno, à moradia, à cultura, à preservação da memória a partir dos sujeitos
do campo, indígenas, operários e trabalhadores informais, sindicalistas, coletivos em condições
de vulnerabilidade econômica, de desigualdade de oportunidades educativas (ARROYO,2005),
inspirados no pensamento educacional de PauloFreire. As contribuições da Educação Popular
está na centralidade dos educandos, sujeitos de aprendizagem e produção de cultura, como
processo de formação humana que visa transformação social (FREIRE,2005).
Sob o domínio do Governo Militar, a partir de 64, estas ações são reprimidas e cria-se o
Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) e introduz no país o conhecido ensino
supletivo e somente com a Constituição Cidadã, através da Lei 9394/96 (LDB), o Brasil passou a
adotar umprocesso de ensino e aprendizagem próprios para Jovens e adultos, como uma política de
direito e não mais de reparação.

Esses direitos à EJA, expandem também na LDB/1996 e

estabelece que os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e adultos que não
puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas [...] (art.
37 , § 1). A Lei assegura a oferta da educação de jovens e adultos mediante cursos regulares
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presenciais, à distância e de exames supletivos.

Nesse contexto, insere-se o direito da alfabetização do adulto à educação como necessidade básica
para a vida, trabalho e cidadania. Também se considera que:
A alfabetização é um pilar indispensável que permite que jovens e adultos
participem de oportunidades de aprendizagem em todas as fases do continuum
da aprendizagem. O direito à alfabetização é parte inerente do direito à
educação. É um pré-requisito para o desenvolvimento do empoderamento
pessoal, social, econômico e político. A alfabetização é um instrumento
essencial de construção de capacidades nas pessoas para que possam enfrentar
os desafios da sociedade. (UNESCO, 2010, p.07).

As políticas públicas de educação de jovens e adultos ao longo dos tempos vêm sendo construídas
a partir dos fundamentos legais. Tem como princípio a Constituição Federal de 1988, que expressa
ser dever do Estado a obrigatoriedade da Educação Básica, como direito subjetivo de todos os
cidadãos, conforme se estabelece:
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a
garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17
(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos
os que a ela não tiveram acesso na idade própria.

Com base no exposto, assegura-se na Constituição Federal o direito para aqueles que não tiveram
oportunidade de estudarem no tempo certo. Assim é de obrigatoriedade a oferta de matrícula.
Também é garantida o direito do adulto ao estudo segundo as Conferências Internacionais realizada
no Brasil em dezembro 2009, e documentos internacionais: Declaração Universal dos Direitos
Humanos (1948) e a Declaração Mundial sobre Educação para Todos(1990).

Para suprir a necessidade e compensação da escolaridade perdida, a EJA, surge como uma política
que deve ser adotada como direito subjetivo de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação de Jovens e Adultos como modalidade de ensino constante da estrutura da
educação nacional, com finalidades e funções específicas: reparadora – reconhecimento da
igualdade humana de direitos e o acesso aos direitos civis, pela restauração de um direito negado;
equalizadora – proporcionar igualdade de oportunidades de acesso e permanência na escola e;
qualificadora – viabilizar a atualização permanente de conhecimentos e aprendizagens contínuas
(SOARES , 2006, p. 13). As funções estabelecidas nas Diretrizes Curriculares para EJA (2000),
garante o direito de acesso como também a permanência na oferta de uma aprendizagem contínua
para os adultos. Dessa maneira, os princípios norteadores da EJA são a equidade, diversidade, a
inclusão e a qualidade social, impulsionando uma educação que possibilite a superação das
desigualdades sociais.

Contempla-se nesse contexto que a equidade deve ser garantida no contexto, espaço da educação
de jovens e adultos, como forma pela qual se distribuem os bens sociais de modo a garantir uma
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redistribuição e alocação em vista de mais igualdade, consideradas as situações específicas [...].
Nesse sentido, os desfavorecidos frente ao acesso e permanência na escola devem receber
proporcionalmente maiores oportunidades que os outros. (Parecer CEB 11/2000. In: SOARES,
2006, p. 39).
Segundo as Diretrizes Curriculares para EJA (2000), os bens sociais devem favorecer a igualdade
no sentido de oportunizar acesso e permanência na promoção de uma educação que valorize os
direitos negados destessujeitos. A EJA é expressa por meio de Documentos Legais como Parecer
CEB 11/2000, tendo como destaque a inclusão do Idoso. A Conferência Nacional de Educação
Básica (2008), estabelece políticas públicas para EJA pautadas na inclusão e qualidade social,
superando limites das desigualdades e injustiças.

Nesse contexto, a Educação de Jovens e Adultos prima-se em garantir a qualidade priorizando a
igualdade de acesso e permanência. Assim, nesse processo a inclusão social é um dos desafios para
século XXI, porque perpassa por mudanças estruturais nos sistemas educacionais por envolver
diversos segmentos excluídos socialmente. É importante e necessária a valorização da
aprendizagem contínua em todas as fases da vida. A EJA tem como proposta:
•

alfabetizar quem não teve oportunidade de estudar na infância ou àquelas que por algum
motivo tiveram de abandonar aescola;

•

preparar os alunos para o mercado detrabalho;

•

ampliar seu conhecimento com experiências individuais e coletivas pela atuação do
professor a quem cabe garantir as diferenças e as individualidades.

Nesse contexto, educação escolar passa a ser um instrumento de cidadania que possibilita aos
jovens e adultos a sua inclusão social, passando então, a procurar a escola na busca de uma maior
qualificação profissional, exigida pelo mercado de trabalho através da oferta de educação formal,
permitindo-lhes assim, o pleno exercício da cidadania. Para tanto, no município de Riachão das
Neves - BA, a EJA viabilizará ações pedagógicas para mediar à aprendizagem dos adolescentes,
jovens e adultos. De acordo com art. 22 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º
9.394/96):
a Educação Básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe a
formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios
para progredir no trabalho e em estudos posteriores (BRASIL, 1996), fato que
confere ao Ensino Fundamental um caráter de terminalidade e de continuidade ao
mesmo tempo.

Neste sentido, compreende o estabelecimento de funções que visem à regularização da educação e
contextualiza os conteúdos e metodologias, conforme estabelece as funções: reparadora,
equalizadora e qualificadora, as quais são citadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais - Parecer
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CNE/CEB N°. 11/2000, para a EJA. Estas salientam os princípios da proporção, equidade e
diferença, diante dos desafios da diversidade de pessoas e para atender as suas singularidades. A
legislação da EJA (como é conhecida a Educação de Jovens e Adultos) tem como referências os
seguintes documentos os quais amparam o direito do adulto o acesso à escola Pública:
a) A Constituição da República Federativa do Brasil de l988, que assegurou aos jovens e adultos o
Direito Público Subjetivo ao Ensino Fundamental Público e Gratuito.
b) A nova Lei de Diretrizes e Bases, Nº 9394/96, que destaca a integração da EJA à Educação
Básica - observada a sua especificidade, garantiu a flexibilidade da organização do Ensino Básico,
inclusive a aceleração de estudos e a avaliação de aprendizagens extraescolares, estabeleceu as
idades de 15 e 18 anos para o Ensino Fundamental e Médio, além de diminuir as idades mínimas
dos participantes dos Exames Supletivos (15 anos para o Ensino Fundamental e l8 anos para o
Ensino Médio).
c) O Parecer 11/2000 e a Resolução 01/2000 - ambos do Conselho Nacional de Educação,
instrumentos que apresentam o novo paradigma da EJA, sugerem: extinguir o uso da expressão
supletivo; restabelecer o limite etário para o ingresso na EJA (15 anos para o Ensino Fundamental e
l8 anos para o Ensino Médio); atribuir à EJA as funções: reparadora, equalizadora e qualificadora;
promover a formação dos docentes e contextualizar currículos e metodologias, obedecendo os
princípios da Proporção, Equidade e Diferença; as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação e Jovens e Adultos.

A política pública da Educação de Jovens e Adultos estabelece a garantia de uma educação para
todos aqueles que não tiveram acesso ou oportunidade de estudos no Ensino Fundamental e Médio
na idade própria, conforme estabelece o caput do art. 37, da LDBEN-Lei nº 9.394/96.

O Parecer do CNE/CEB nº 3, de 15 de junho de 2010, estabelece novos olhares sobre os conceitos
de “idade própria” e “idade regular”, à luz do novo conceito de “educação ao longo da vida” ou
“aprendizagem ao longo da vida”, evidenciando os saberes como elemento indissociável dos
processos de ensino e aprendizagem, tendo, como perspectiva, a diversidade dos sujeitos
aprendizes.
A oferta da EJA se estabelece para os sujeitos de 15 a 17 anos, por meio de uma atividade
educativa própria, que respeita o seu tempo humano com base nos aspectos e princípios lógicos e
teórico-metodológicos, em diálogo com as várias adolescências, respeitando o seu tempo/espaço. O
Ensino Fundamental também se estabelece para os maiores de 18 anos, levando-se em
consideração as características e aspectos da condição de vida e de trabalho da juventude e adultos,
bem como para os idosos, compreendendo toda a educação básica (Alfabetização, Ensino
Fundamental e Ensino Médio), fortalecendo sua formação ao longo da vida. Vale ressaltar que a
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EJA não se confunde com a regularização de fluxo.
A Resolução do CEE Nº 239, de 2011, dispõe sobre a oferta da Educação Básica de Jovens e
Adultos no Estado da Bahia, com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais emanadas pelo
Parecer do CNE/CEB Nº 6, de 7 de abril de 2010, e pela Resolução Nº 3, no Decreto Nº 5.115 de
23 de julho de 2004, e nas Normas Complementares emanadas do Conselho Estadual de Educação
e da Secretaria da Educação do Estado da Bahia.
Destaca-se, portanto, a importância de se estruturarem as ofertas de modo presencial ou
semipresencial, anual ou semestral, em regime de alternância, em grupos constituídos com base na
idade e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do
processo de aprendizagem o requerer, legitimando a autonomia da construção de uma oferta
específica para o seu sujeito, seja ele do campo, quilombola, indígena, dos centros urbanos, seja da
periferia, com deficiências especiais, da socioeducação, das unidades prisionais; esteja ele dentro
ou fora do mercado de trabalho.
A proposta curricular da EJA se alicerça em princípios e valores definidos nas Diretrizes
Curriculares Nacionais, em consonância com a identidade dos estudantes e suas práticas sociais,
com os conceitos escolares socialmente significativos, os quais são relacionados com os
conhecimentos adquiridos pelos estudantes na vida cidadã e no mundo do trabalho e com o
desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, competências, valores e posturas éticas e na Base
Nacional Comum Curricular (BNCC). Assim, a organização curricular da EJA se estabelece por
meio de Eixos e Temas Geradores das práticas sociais, segundo os quais são construídos saberes
diversos que devem ser respeitados, valorizados e ampliados com os saberes das diversas áreas do
conhecimento no seu processo de escolarização.
Nessa perspectiva, destacam-se os direitos civis, públicos e sociais, do trabalho, do consumidor,
direitos humanos, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, meio ambiente, saúde,
empreendedorismo, identidade, ciências, arte, cultura e tecnologias, projetos de vida, por meio de
metodologias que considerem o pluralismo e a diversidade de concepções pedagógicas, a
interdisciplinaridade, a organização dos tempos e espaços além do uso de materiais didáticos
específicos, (conforme as necessidades dos estudantes) concepção de avaliação contínua, com
estudos de recuperação, preferencialmente em paralelo aos períodos de desenvolvimento das etapas
dos cursos, assegurando a livre circulação dos estudos, equivalência e reclassificação.
No cenário educacional, os sujeitos da EJA configuram-se como aqueles que não tiveram
passagens anteriores pela escola ou, ainda, aqueles que não conseguiram acompanhar e/ou concluir
a Educação Básica, evadindo da escola pela necessidade do trabalho ou por histórias margeadas
pela exclusão por raça/etnia, gênero, questões geracionais, de opressão, entre outras. Arroyo (2005,
p. 30) assevera que:
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Os jovens-adultos populares não são acidentados ocasionais que,
gratuitamente, abandonaram a escola. Esses jovens e adultos repetem
histórias longas de negação de direitos. Histórias que são coletivas. As
mesmas vivenciadas por seus pais e avós; por sua raça, gênero, etnia e
classe social.
Freire (1996, p. 109), por sua vez, diz que:
A EJA se insere em um campo de tradição e de luta pelo direito à educação para
todos, mas, principalmente, porque não se resume aos processos formais de
transmissão e aquisição de aprendizagens; vai além: pretende ocupar-se dos
diferentes saberes e dos diferentes processos de aquisição e produção de novos
conhecimentos, o que pressupõe a existência de sujeitos que se constituem como
autores de seu próprio processo de aprendizagem. Sujeitos ‘capazes de pensar a si
mesmos, capazes de intervir, de transformar, de falar do que fazem, mas também
do que sonham, do que constatam, valiam, valoram, que decidem e que rompem
como estabelecido.

Assim, um currículo para a EJA não pode ser previamente definido, se não passar pela mediação
como estudantes e seus saberes e com as práticas dos professores, o que vai além do
regulamentado, do consagrado, do sistematizado em referências do Ensino Fundamental e do
Ensino Médio, para reconhecer e legitimar currículos praticados, construídos coletivamente que
contemplem a diversidade sexual, cultural, de gênero, de raça/etnia, de crenças, valores e vivências
específicas dos sujeitos da EJA (BAHIA, 2011).
De acordo com Freire (2001, p.15), o conceito de Educação de Adultos vai se movendo na direção
da Educação Popular, à medida que a realidade vai fazendo exigências à sensibilidade e à
competência científica dos educadores e educadoras, o que requer formação específica e
permanente, tendo como premissa o papel do professor como mediador e o aluno como
protagonista, no que tange a sua aprendizagem.
Deste modo, segundo Arroyo:
Para a garantia do direito dos jovens, adultos e idosos à Educação Básica,
o currículo deverá ser pautado em uma pedagogia crítica, que considere a
educação como dever político, com espaço e tempo propícios à
emancipação dos educandos e à formação da consciência crítico-reflexiva
e autônoma. (BAHIA, 2011).
A EJA é uma modalidade de ensino singular quanto ao seu público. A heterogeneidade é o que
predomina e faz com que a práxis educativa se constitua em um imenso desafio. Nesse sentido, o
direito à educação na EJA, parte do pressuposto de que todos(as) devem ter acesso à educação de
qualidade, de modo que sejam atendidos sem distinção. Dessa forma, busca-se dar um novo
direcionamento para uma história marcada pela negação e exclusão de direitos, por tanto tempo,
desse público.

Essa modalidade ao longo do tempo foi caracterizada por diferentes fragilidades. O fato de
apresentar um público heterogêneo, cujo perfil vem mudando em relação à idade, as expectativas
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de um futuro profissional e o comportamento, no sentido de se sentirem parte integrante do
processo educacional, constituem alguns dos fatores de fragilidade. Trata-se de um jovem ou
adulto que historicamente vem sendo excluído, quer pela impossibilidade de acesso à
escolarização, quer pela exclusão da educação regular, ou ainda, pela exigência do mundo do
trabalho.

No município de Riachão das Neves, a grande maioria dos alunos da EJA, que estão inseridos no
mercado de trabalho ou que esperam nele ingressar, não visam apenas à certificação para manter
sua situação profissional, mas esperam chegar ao Ensino Médio ou à Universidade para ascensão
social e/ou profissional. Isso aumenta a responsabilidade da Rede Municipal de Educação em
assegurar o acesso, a permanência e sucesso desse público.

É preciso considerar também, que ao chegar à escola, os alunos da EJA trazem consigo muitos
conhecimentos que podem não ser aqueles sistematizados pela escola, mas sãosaberes nascidos dos
seus fazeres, que devem ser o ponto de partida e o suporte para apropriação dos conhecimentos
acadêmicos.

Dessa forma, a EJA é destinada às pessoas que não tiveram acesso ou não puderam dar
continuidade aos estudos na idade apropriada. Sendo assim, pessoas que em idade avançada foram
privadas por diversos motivos dos saberesformais constituídos pela escola, passam a ter seu direito
assistido através da oferta dessa modalidade no município de Riachão das Neves. De acordo com
Laurindo (2017, p. 32):
É necessário ressaltar que a EJA possui um público com histórias de vida
diferentes do ensino fundamental regular. Muitas vezes marcadas por contínuos
fracassos escolares, outras tantas vezes, oprimidas pelas condições
desfavorecidas socialmente. Por essa razão, a EJA não faz parte de um projeto
isolado, necessita de um currículo e de práticas pedagógicas próprias, através
das quais poderá se perceber de fato, a sua função reparadora, equalizadora e
qualificadora.

Para a garantia desse direito tem-se buscado a valorização da EJA ao longo dos anos até a criação
do Fundo do Desenvolvimento do Magistério (FUNDEB), elaborado com a Lei Nº11.494/2007
que comtempla todas as modalidades da Educação Básica. A Lei de Diretrizes e Bases, Nº
9.394/96, destaca a integração da EJA à Educação Básica observada a sua especificidade. Garante
a flexibilidade da organização do Ensino Básico, inclusive a aceleração e a avaliação de
aprendizagens extraescolares, estabelecendo as idades de 15 e 17 anos para o Ensino Fundamental
e 18 para o Ensino Médio, além disso, diminui as idades mínimas dos participantes dos Exames
Supletivos,15 anos para o Ensino Fundamental e 18 anos para o Ensino Médio.

No Município de Riachão das Neves a EJA é oferecida acerca de 30 anos, apesar de ter sido
regulamentada somente em 2009. Assegurada dentro das normas legais da LDB – Lei de Diretrizes
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e Base da Educação Nacional. No município, possuem 48 Unidades de Ensino, destas, 27 possuem
autorização para o funcionamento da modalidade, conforme Portatia nº 04 de 28 de dezembro de
2009, porém, 7 Unidades Escolares possuem a modalidade implantada, 2 na sede e cinco na zona
rural, contemplando turnos diurnos e noturnos, amparadas pelo artigo 56 §2º da Lei Nº 470/2009.
A Rede Municipal de Ensino compreende a importância da oferta desta modalidade ampliando a
sua abrangência não apenas nas Unidades Escolares, mas no interior da Secretaria Municipal de
Educação.
Diante das especificidades da EJA, é preciso pensar também nas particularidades da Educação do
Campo, um público que a modalidade da EJA também atende e que tem como interesse principal
aprender a ler e escrever, e com o decorrer das aulas cresce o desejo pelo conhecimento, pois o que
eles viam de determinada forma, passa a ser percebido numa ótica mais integrada e universal.
Seguindo esta perspectiva, Paulo Freire afirma que “a Educação de Jovens e Adultos, não pode ser
a do depósito de conteúdo, mas a da problematização dos homens em suas relações com o
mundo”. (2002, p.67).
Nesse sentido, na EJA, o diálogo deve ser o principal viés da aprendizagem, buscando
contextualizar os saberes a serem desenvolvidos com a realidade do educando, fazendo-os sujeitos
sociais protagonistas da construção de seus conhecimentos. Ouvir as vozes dos alunos é também
considerar e redimensionar o ensino para um público com tantas dificuldades para compreender os
conteúdos curriculares.
Dessa forma, com a educação pautada nos ideais dialógicos da autonomia e da construção do
conhecimento, onde todos possam ser sujeitos ativos na politização de uma educação de qualidade,
é também buscar meios e comprometer-se com a melhoria das condições de existência
impulsionando o aluno para uma ação transformadora.
A organização curricular da EJA (Educação de Jovens e Adultos) segue as mesmas orientações
contidas no Documento Curricular Referencial Municipal de Riachão das Neves para o Ensino
Fundamental. Traz, à luz da educação de jovens e adultos, a premente necessidade de fazer uma
educação plural para um sujeito diverso, na qual ele é o ponto de partida e de chegada para uma
oferta justa e democrática, que perpassa a ideia de construir um currículo que permita ao educador
dizer quem são os seus sujeitos.
A organização curricular da EJA (Educação de Jovens e Adultos) no município de Riachão das
Neves se organiza por meio de Eixos e Tempos Formativos. O Sistema Municipal de Educação
oferta a Educação de Jovens e Adultos em dois Tempos Formativos - I e II.
O Tempo Formativo I da EJA, corresponde aos nos niciais do Ensino Fundamental e está
dividido em três Eixos. Eixo I - 1º Ano/Alfabetização, Eixo II - 2º/3º Anos e Eixo III - 4º/5º Anos.
No Tempo Formativo I, cada um dos Eixos desenvolvem-se durante um ano letivo.
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O Tempo Formativo II da EJA, correspondente aos Anos Finais do Ensino Fundamental está
dividido em dois Eixos. Eixo IV - 6º/7º Anos e Eixo V - 8º/9º Anos. Cada um dos Eixos
desenvolvem-se durante um ano letivo. Conforme descrito na tabela abaixo:
1° TEMPO FORMATIVO
(ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS)
Eixo I

Eixo II

Eixo III

1º Ano

2º e 3º Ano

4º e 5º Ano.

2° TEMPO FORMATIVO
(ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS)
Eixo IV

Eixo V

6º e 7º Ano

8º e 9º Ano

4.3.6.2 Princípios Teóricos-Metodológicos da EJA
O Currículo da Educação de Jovens e Adultos – EJA, caracteriza-se pelos princípios da
interdisciplinaridade, da flexibilidade e da não linearidade. Quanto a interdisciplinaridade, esta se
apresenta através da área do conhecimento que permite ampliar a visão de mundo do estudante da
EJA, transformando saberes em conhecimentos e conhecimento em mudança de vida,
ressignificando e integrando conhecimento de modo dinâmico, crítico e reflexivo, na perspectiva
da construção de um sujeito maduro, cuja história pessoal e saberes acumulados ao longo da vida
lhes permitem uma troca e um olhar diferenciado, sobtudo aquilo que lhe é apresentado de modo
problematizador e contextualizado, a partir do lugarde fala de quem viveu e vive a sua própria
história, que nasce no senso comum, mas desenvolve-se com a ciência.
No que tange às flexibilidades, esta dialoga com a ideia de que pela natureza, o currículo da EJA
constitui-se em Currículo Orientador, contudo, flexível, aberto, pois não constitui-se num fim em
simesmo. Ele adapta-se a todo e qualquer sujeito e às suas necessidades de aprendizagem,
aondequer que esteja, deste modo, e de forma inequívoca, cabe ao professor, mediador da ação
pedagógica indicar novos saberes necessários e aprendizagens desejadas conforme o seu
planejamento referenciado pelos princípios norteadores da educação de jovens e adultos, que
coloca o estudante como protagonista da sua aprendizagem, na perspectiva do seu tempo
humano, histórico e social.
A não linearidade ocorre em razão dos objetivos da aprendizagem, advém dos objetos de estudo,
que se apresentam sempre de modo interdisciplinar, produzindo olhares sistêmicos sobre um
mesmo processo, o que torna a aprendizagem dinâmica, diversa e plural, possibilitando oensino e
a aprendizagem dos adolescentes, jovens, adultos e idosos da EJA, na dimensão da sua
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intergeracionalidade.
São elementos constitutivos do currículo da EJA:
•

Eixo Temático - próprios da prática social;

•

Tema Gerador –temáticas inerentes ao cotidiano dos estudantes; Aspectos Cognitivos e
Socio formativos-conhecimentos e comportamentos relevantes para a formação dos
estudantes, ao seu tempo humano de aprendizagem;

Estes, devem ser desenvolvidos no planejamento e visível nas práticas metodológicas dos
educadores do município. No trabalho com jovens e adultos é importante o bom acolhimento, a
afetividade, a valorização dos alunos e das suas experiências de vida pelo professor, pois, essas
ações podem contribuir para a construção de uma autoimagem positiva, garantindo uma
aprendizagem mais significativa e a sua autoconfiança (FREIRE, 2011). Em síntese, sabe-se que
as classes de EJA são bastante diversificadas, pois cada jovem e/ou adulto tem suas
particularidades e isso precisa ser levado em consideração a todo o momento, desde o
planejamento até a sua execução em sala de aula.

Dessa forma, valorizar sua história de vida, conhecê-los bem (ouvindos em rodas de conversa,
aplicação de questionários, pesquisas, produção textual sobre suas vivências, desafios, anseios,
sonhos, projetos) importante para obter melhores resultados e êxito no processo de ensino e
aprendizagem. Uma vez reconhecidas as especificidades desse público e partindo de sua realidade,
o educador poderá conduzir melhor o processo de aprendizagem dos diversos Componentes
Curriculares.
Assim, a metodologia definida nesta Proposta, tem como objetivo orientar a ação pedagógica, de
forma coerente com os princípios norteadores e as especificidades da modalidade, ou seja, se faz
necessário que o educador perceba o seu aluno como um interlocutor ativo do processo e como
sujeito que traz consigo um legado cultural – conhecimento do senso comum e um saber popular,
construído no cotidiano, em suas vivências com o outro e com o meio.
Assim, as orientações metodológicas deverão estar direcionadas para um currículo do tipo
interdisciplinar, que não deve ser entendido como na pedagogia tradicional, que fragmenta o
processo de conhecimento e o hierarquiza nos Componentes Curriculares. O currículo deve ter
forma de organização abrangente, cujos conteúdos culturais relevantes estejam articulados à
realidade do educando.
Para tanto, se faz necessário um modelo de ensino por resolução de problemas; o uso de diferentes
estratégias metodológicas para a aprendizagem de diferentes objetos de conhecimento/conteúdos;
uma aprendizagem significativa que deve partir dos conhecimentos prévios dos alunos; e a
interação entre os pares. Nesse contexto, a atuação do educador da EJA, é fundamental para que os
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educandos percebam que o conhecimento tem a ver com o seu contexto de vida, que é repleto de
significação. Assim, os docentes se comprometem, com uma metodologia de ensino que favorece
uma relação dialética entre sujeito-realidade-sujeito.
Para Freire (1996), “a necessidade de uma pedagogia libertadora implica superar uma tradição
pedagógica mecanicista e a política do processo de conhecimento na escola, uma vez que percebe
e valoriza as diversidades culturais dos educandos como parte integrante do processo educativo”.
Dessa forma, propõem-se a organização de um modelo pedagógico próprio para esta modalidade de
ensino, o qual propicie condições adequadas para a satisfação das necessidades de aprendizagem
dos educandos nas suas especificidades, tendo em vista que a seleção de conteúdos e as respectivas
metodologias para o seu desenvolvimento representam um ato político, pedagógico e social.

As práticas pedagógicas da EJA devem considerar os diferentes saberes da cultura, trabalho e
tempo, os quais deverão estar inter-relacionados. É necessário atentarmos para a diversidade
cultural, perceber, compartilhar e sistematizar as experiências vividas pela comunidade escolar,
estabelecendo relações a partir do conhecimento que ela domina e contribui para a construção e (re)
construção de novos saberes.
Neste sentido, propõe-se que sejam abordados temas, tais como, a educação e trabalho, a
globalização, a Internet, o avanço científico e tecnológico. Temas esses que impõem uma ampla
reflexão sobre o relacionamento conhecedor/conhecimento, envolvendo não apenas a natureza e
quantidade das informações disponíveis, mas, fundamentalmente, os processos de geração e a
apropriação do conhecimento, para o acompanhamento e rapidez das transformações sociais e
contribuições tecnológicas, na apropriação do conhecimento.
Tal reflexão, levará a uma mudança do eixo ensino-aprendizagem, deslocando o aluno para o
centro do processo. Assim, o aluno deve assumir a responsabilidade pela obtenção de seu próprio
conhecimento sem perder de vista o papel da escola, bem como o da obrigação do Estado na
promoção e garantia desse processo.
O modelo propõe que o professor abandone o papel de "transmissor de
conteúdos" para se transformar num pesquisador. O aluno, por sua vez,
passa de receptor passivo a sujeito do processo. É importante entender que
não há um método a seguir, mais uma série de condições a respeitar. O
primeiro passo é determinar um assunto - a escolha pode ser feita partindo
de uma sugestão do professor ou do aluno. Para tanto, o ensino pode se
processar por meio de projetos; sendo necessária uma dúvida inicial e a
partir daí, a pesquisa e a busca de evidências sobre o assunto
(HERNANDEZ & VENTURA, 1998).

Com a compreensão de que o educando da EJA relaciona com o mundo do trabalho em busca de
melhorar a qualidade de vida, a organização curricular deve ser de forma abrangente, coletiva e
integradora dos diferentes saberes e áreas do conhecimento. A organização metodológica das
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práticas pedagógicas da modalidade EJA, além das experiências vivenciadas pelos educandos, opta
por ações articuladoras das propostas nas Diretrizes Curriculares.
Do mesmo modo, a escola precisa se adequar a essa modalidade de ensino desde a formação de
todos os profissionais, como: Gestor, Coordenador, Professor e demais servidores envolvidos e até
mesmo à estrutura física da escola, tendo em vista a vivência dos alunos e o que realmente
procuram na escola, tornando-a mais significativa.
Pensando dessa forma, a EJA necessita de uma percepção mais aguçada, visto que o aluno que nela
ingressa vem de realidades diversas, por razões também diversas. Muitos deles nunca foram à
escola e/ou abandonaram-na no percurso da sua escolarização. Portanto, os profissionais devem
buscar conhecer a história de vida desses alunos para procurar atendê-los nas suas expectativas. A
teoria deve estar “casada” com a prática para que esse público visualize significado no
conhecimento adquirido e construído:! A teoria sem a prática vira verbalismo, assim como a
prática sem teoria, vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria tem-se a
práxis, a ação criadora e modificadora da realidade”. (FREIRE, 1989, p.67).
Paulo Freire explicita muito bem essa dobradinha em seu pensamento ao reafirmar que a teoria e a
prática precisam andar juntas para dar sentido na aquisição da aprendizagem, naeducação. Nessa
perspectiva, é necessário que a prática pedagógica do educador seja dinâmica e atrativa para esses
jovens e adultos. Este trabalho, entre educador/educando, deve estabelecer relações entre os
conteúdos do mundo e os conteúdos estudados, dando condições para que possa construir seus
próprios argumentos e inseri-lo numa sociedade onde possa fazer a diferença.

Mediante necessidade do ponto de vista social, o público da EJA, busca por melhoria de vida e
expressam expectativas de uma educação que possa lhes oferecer possibilidade de ascensão social
que contempla uma compreensão mais abrangente da realidade em que vivem, contribuindo assim
para sua vida profissional, social, política, tornando-os cidadãos dignos, autônomos e
transformadores da sociedade em que estão inseridos.

Para fortalecer e assegurar uma educação de jovens e adultos que possibilite aos mesmos,
conquistar um espaço de valorização no âmbito social, a escola deve assumir sua função não só no
aspecto de educação formal, mas também o de social, incluindo no seu currículo ações de propósito
educativo e metodológico, intervenções culturais e de lazer que proporcione a convivência e a troca
de experiência com a realização de projetos pedagógicos que atenda às necessidades de toda a
comunidade.

Nesta perspectiva, os trabalhos podem ser organizados por meio de projetos, que constituem planos
de trabalho e um conjunto de atividades que podem proporcionar uma aprendizagem em tempo real
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e diversificada. Além de favorecer a construção da autonomia e da autodisciplina, o trabalho com
projetos pode tornar o processo de aprendizagem mais dinâmico, significativo e interessante para o
aluno, deixando de existir a imposição dos conteúdos de maneira autoritária.

A partir da escolha de um tema, o aluno realiza pesquisas, investiga, registra dados, formula
hipóteses, tornando-se sujeito do seu próprio conhecimento. Esses fatores, embora muitas vezes
presentes nos discursos, ainda são negados enquanto exercício da melhoria da prática da qualidade
de vida das pessoas. Conforme a LDB, nos Art. 1° e 2º:
A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas
manifestações culturais. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do
trabalho e à prática social. (BRASIL, 1996, p.01).

Para tanto, deve-se trabalhar os conteúdos teóricos e práticos de forma interdisciplinar e
contextualizada, utilizando-se de dinâmicas variadas e metodologia adequada ao perfil do aluno da
EJA, com incentivo à pesquisa e desenvolvimento de projetos de aprendizagem, possibilitando o
pleno desenvolvimento intelectual do aluno e sua atuação responsável como cidadão participante
da sociedade. Para ratificar, temos na Lei de Diretrizes e Base Nacional – LDB, 9.394/1996, Art.
28:
Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da
vida rural e de cada região,especialmente:
I - Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades
e interesses dos alunos da zona rural. (BRASIL, 1996, p. 11).

Em síntese, o atendimento escolar a jovens, adultos e idosos não se refere apenas a uma
característica etária, mas à diversidade sociocultural de seu público, com populações do campo,
com necessidades educativas especiais, que demandam uma educação que considere o tempo, os
espaços e a sua cultura. Portanto, a implementação das diretrizes, na rede municipal, depende de
uma série de variáveis, dentre as quais se destacam a continuidade do processo de formação
continuada, da produção de material didático- pedagógico e de apoio, da participação dos
professores como autores, entreoutras.

A proposta curricular da Educação de Jovens e Adultos, no município de Riachão das Neves, tem
por fundamento e princípios teórico-metodológicos reconhecer os estudantes e professores como
protagonistas do processo de formação e desenvolvimento humano; valoriza o amplo
repertóriode vida dos sujeitos da EJA através dos saberes, culturas, valores, memórias,
identidades, como ponto de partida e elemento estruturador do estudo das áreas do conhecimento;
cujos processos pedagógicos acompanhe a formação humana na especificidade do processo de
aprendizagem desses sujeitos de direito.
A Construção coletiva do currículo deve contemplar a diversidade sexual, cultural, de gênero,
deraça/etnia, de geração, de crenças, valores e vivências específicas aos sujeitos da EJA, através
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deuma metodologia adequada às condições de vida dos jovens e adultos, relacionada ao mundo
dotrabalho, devendo, portanto, possibilitar a problematização da realidade existencial dos sujeitos
em seus tempos pedagógicos específicos, destinado ao processo de formação, de modo a garantir
o acesso, a permanência e a continuidade dos tempos de formação.
A EJA, deve dispor de material didático adequado ao tempo humano, objetivando o
desenvolvimento da pluralidade e dimensões da formação humana. Explorando pedagogicamente
as potencialidades formadoras do trabalho como princípio educativo. Seu processo de
aprendizagem, socialização e formação, respeitando e considerando a diversidade de vivências,de
idades,desaberesculturaisevalores dos estudantes.
Desse modo assegurar as aprendizagens necessárias de cada componente curricular, trazendo os
saberes necessários ao aprimoramento dos conhecimentos científicos, socialmente concebido se
referendados pela humanidade ao longo do tempo histórico, e de modo contextualizado ao
cotidiano dos seus sujeitos de direito em permanente diálogo com as suas histórias de vida e de
trabalho.
A Educação de Jovens e Adultos supera a versão de ensino supletivo, próprio de uma política de
reparação e avança para uma política de direito, passando a adotar a aprendizagem ao longo da
vida, como referência para a Política Estadual da EJA, cujos princípios teóricos e metodológicos
passaram a nortear suas ofertas de ensino, através de Eixos Temáticos e Temas Geradores,
próprios das práticas sociais e do mundo do trabalho, promovendo o permanente diálogo entre as
histórias de vida e de trabalho, em toda a sua diversidade e pluralidade de sujeitos, como:
• Reconhecimento dos coletivos de educandos(as) e educadores(as) como protagonistas do
processo de formação e desenvolvimento humano.
• Reconhecimento e valorização do amplo repertório de vida dos sujeitos da EJA: saberes, culturas,
valores, memórias, identidades, como ponto de partida e elemento estruturador de todo o estudo
das áreas de conhecimento.
• Processos pedagógicos que acompanhem a formação humana na especificidade do processo de
aprendizagem dos sujeitos jovens e adultos.
• Construção coletiva do currículo que contemple a diversidade sexual, cultural, de gênero, de
raça/etnia, de crenças, valores e vivências específicas aos sujeitos da EJA.
• Metodologia adequada às condições de vida dos jovens e adultos, relacionada ao mundo do
trabalho, devendo portanto, possibilitar a problematização da realidade existencial e favorecer o
aprender a conhecer e o fazer fazendo.
• Tempo pedagógico específico, destinado ao processo de formação, de modo a garantir o acesso, a
permanência e a continuidade dos tempos de formação.
• Material didático adequado a este tempo de educação, objetivando o desenvolvimento da
pluralidade de dimensões da formação humana. Deve-se explorar pedagogicamente as
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potencialidades formadoras do trabalho como princípio educativo.
• Processo de aprendizagem, socialização e formação, respeitando e considerando a diversidade de
vivências, de idades, de saberes culturais e valores dos educandos.
• Acompanhamento do percurso formativo, com base no princípio da dialogicidade no processo de
construção e reorientação do trabalho educativo.
• Garantia da oferta da EJA também para o diurno, considerando a especificidade dos tempos de
vida e de trabalho (trabalhadores do noturno, donas de casa entre outros).
• Matrícula permanente adaptada à diversidade e formas de vida, trabalho, espaço e tempo dos
jovens e adultos populares.
• Efetivação da inclusão da EJA no Projeto Político Pedagógico da escola, garantindo a sua
especificidade e considerando os princípios e pressupostos que devem nortear a implementação
desta prática pedagógica.
Aprender, não é só querer, mas, sobretudo, um ato de escolha próprio da condição humana. Etodo
jovem ou adulto que se matricula numa oferta da EJA, assume este compromisso, que somente a
vida e o mundo do trabalho os impedem de seguir, daí o nosso compromisso profissional e
humano em desenvolver uma educação transformadora para todos/as estudantes

e

trabalhadores/as que estudam nos grandes centros urbanos, na periferia, no campo, nas
comunidades e na Educação Inclusiva.

O Documento Curricular Referencial Municipal está de acordo com a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), por meio da Resolução CNE/CP nº 2 de 22 de dezembro de 2017, documento
de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais,
como direito das crianças, jovens e adultos no contexto da Educação Básica Escolar, e que
orientam sua implementação pelos Sistemas de Ensino das diferentes instâncias federativas
propondo alinhamento nos currículos e propostas pedagógicas às novas legislações e normas.
A busca por uma educação de qualidade é também uma realidade no âmbito da Educação de
Jovens e Adultos, sentida pelos profissionais ligados a ela pela gestão municipal. A efetivação de
práticas exitosas, que respeita as especificidades desse público, proporciona a sua inserção na
sociedade com condições de exercício e participação política cada vez mais necessária frente aos
desafios do cenário cultural e econômico vividos.

4.3.7 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, marcos políticos e legais que versam sobre o tema.
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No âmbito nacional, houve as seguintes aprovações: a Resolução CNE/CEB nº 1/2002, que 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; o Parecer CNE/CEB n° 1/2006, que recomenda a adoção da Pedagogia
da Alternância em escolas do campo; a Resolução nº 2/2008, que estabelece diretrizes
complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento
da Educação Básica do Campo; o Decreto n° 7.352/2010, que dispõe sobre a Política da
Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA).
A Lei Federal nº 12.695/2012, que dispõe sobre o apoio técnico ou financeiro da União no
âmbito do Plano de Ações Articuladas e a Lei Federal nº 2.960/2014, que altera a LDBEN para
constar a exigência de manifestação de órgão normativo do sistema de ensino (Conselho Estadual),
para o fechamento deescolas do campo, indígenas e quilombolas, considerando para tanto o
posicionamento apresentado pela Secretaria Estadual de Edu- cação, a análise do diagnóstico do
impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar, além da Resolução do CEE nº 103/2015,
que dispõe sobre a oferta da Educação do Campo no Sistema Estadual de Ensino da Bahia.
No documento proveniente da Conferência Nacional de Educação (CONAE 2010), defende-se que
questões ligadas à justiça social, ao trabalho e à diversidade estejam presentes nas diversas
instituições educativas e em todos os níveis e modalidades de educação. 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 às especificidades,
considerando-se as condições concretas daprodução, e reprodução social da vida no campo;
valorização da identidade da escola, por meio do projeto-político-pedagógico com organização
curricular e metodologias adequadas às necessidades dos estudantes e comunidades do campo;
flexibilização na organização escolar, visando à adequação do tempo pedagógico à definição do
calendário, aos processos de organização de turmas, sem prejuízos das normas de proteção da
infância contra o trabalho infantil; e controle social de qualidade da educação escolar, mediante a
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efetiva participação da comunidade e dos movimentos sociais relacionados às questões do campo
na gestão da escola (Resolução CEE, nº 103/2015).
Nessa perspectiva, na escola pensada, o processo de ensino/aprendizagem deve partir da realidade
dos povos do campo, com a identidade valorizada por meio de projetos educativos e pedagogias
próprias, que atendam às especificidades dessa população. Isso implica a construção de um
currículo próprio, calendário escolar flexível, produção de material didático e paradidático que
dialogue com o contexto local dos estudantes e que dê conta da organização dos espaços e tempos
pedagógicos integrados: Tempo Escola e Tempo Comunidade. Queiroz (2004) afirma que:
Numa concepção de alternância formativa, não é suficiente a aproximação ou a
ligação de dois lugares com suas lógicas diferentes e contraditórias, ou seja, a
escola e trabalho. É necessária uma sinergia, uma integração, uma interpenetração,
rompendo com a dicotomia teoria e prática, abstrato e concreto, saberes
formalizados e habilidades (saber – fazer), formação e produção, trabalho
intelectual e trabalho físico (manual).

Assim sendo, o currículo precisa ser contextualizado e conter em seu arcabouço componentes
curriculares condizentes com as relações sociais da vida do campo, a exemplo da agroecologia, que
é o estudo da agropecuária em uma perspectiva ecológica, visando viabilizar a atividade econômica
agrária e ao mesmo tempo preservaraplicando os conceitos e princípios ecológicos para o estudo e
manejo dos sistemas agrícolas, gerando uma base científica para o desenvolvimento de uma
agricultura mais sustentável (Gliessman, 1990; Embrapa, 2006).
A aplicação dos conceitos e princípios trazidos pela agroecologia deu origem ao movimento
agroecológico, o qual se expandiu pelo mundo, dando uma nova face aos movimentos de
agricultura alternativa e se incorporando aos movimentos sociais camponeses. Fundamentada na
valorização da diversidade cultural e biológica, a prática agroecológica busca conservar e resgatar
as variedades crioulas e o conhecimento tradicional das populações locais (Embrapa, 2006).A
agroecologia não se resume em uma agricultura sustentável ou orgânica, também existe uma
preocupação com a criação da pecuária com redução de danos ambientais.
A agricultura orgânica que é o carro-chefe da agroecologia, bem como as culturas em transição
para o modelo de agricultura orgânica.Neste processo, se evita a utilização de agrotôxicos e de
fertilizantes sintéticos que podem causar males para o meio ambiente (poluição do solo e
dos lençóis de água), bem como para a saúde humana. Em seu lugar, são buscadas alternativas
naturais, como o uso de plantas e animais que expulsem ou destruam as pragas das lavouras,
evitando perdas.
Estes conhecimentos devem ser incorporados no currículo no dia a dia destes estudantes
camponeses pois suas vivências são diárias neste contexto ao qual estão inseridos. Portanto, estas
diversas concepções relativas aos diversos conhecimentos a respeito da agroecologia devem ser
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permanentemente refletidos, trabalhados, discutidos em sala de aula e consequentemente levados a
transportá-los à sua prática.
O currículo não é apenas um conjunto de conteúdos elencados, pois toda sua concepção perpassa
pelas relações sociais que envolvem a sociedade. Para a educação do campo, o currículo deve ser
desenvolvido a partir das necessidades concretas dos estudantes, elaborado por muitas mãos e
múltiplos olhares, composto por saberes próprios das comunidades e em diálogo com os
conhecimentos científicos e saberes universalizados. O resultado desse processo deverá ser a
formação integral dos estudantes e o desenvolvimento do meio, dos quais a produção do
conhecimento parte principalmente da realidade próxima, das atividades práticas e do trabalho
coletivo.
As escolas sob o formato de multisseriação se constituem maioria no município de Riachão das
Neves no atendimento educacional aos sujeitos do campo. Sendo essa organização uma realidade
do campo, o currículo deve contribuir para a melhoria do trabalho pedagógico nessas escolas,
assegurando uma organização e prática político-pedagógica diferenciada, que garanta o direito à
escolarização como essencial para o desenvolvimento do campo numa perspectiva de justiça e
igualdade social.
O formato de multisseriação se baseia em uma estruturação de vários anos/séries organizados
conjuntamente em um mesmo espaço, sala de aula, com um único professor, desenvolvendo todos
os Componentes Curriculares (Disciplinas) de forma interdisciplinar havendo uma organização
pedagógicaonde se é proposto um

tema (Unidade temática) com metodologias, avaliações

respeitandoos níveis de aprendizagem afim de garantir os direitos de aprendizagem de cada
estudante.
A Educação do Campo defende uma concepção pedagógica na qual o currículo está
intrinsecamente atrelado à realidade, valorizando o local e o global. Um currículo próprio,
construído por meio do conhecimento científico, das experiências de vida dos estudantes e da
efetiva participação dos movimentos sociais populares e da comunidade extraescolar, constituindo
uma verdadeira educação no/do campo.
Em suma, a concepção de Educação do Campo busca romper com a proposta de educação
tradicional que organiza o currículo nos moldes da educação urbana, assim como nos diz Caldart
(2002), como se a escola do campo fosse um mero apêndice da escola da cidade. Neste sentido, a
Educação do Campo organiza-se mediante ao direito de políticas públicas, com o intuito de
motivação e enriquecimento no debate das escolas do campo para que os sujeitos não percam sua
identidade, pois a realidade campesina traz consigo suas peculiaridades de existência e de
produção

de

saberes,

promovendo um

trabalho

norteado pelas áreas do conhecimento,
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competências e habilidades propostas pela BNCC, levando em consideração a referida modalidade.
Para ratificar, temos na Lei de Diretrizes e Base Nacional – LDB, 9.394/1996, Art. 28:
Na oferta de Educação Básica para a população rural, os sistemas de ensino
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida
rural e de cada região, especialmente:
I - Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e
interesses dos alunos da zona rural. (BRASIL, 1996, p. 11).

4.4 TEMAS INTEGRADORES
Pensando em atender e dar cômputo da complexidade que envolve a formação humana, numa
perspectiva integral, outros temas devem aparecer no currículo, numa perspectiva transversal,
corroborando para a integração entre os Componentes Curriculares nas Áreas de Conhecimento.
Mosé (2013, p.83), ao abordar o papel da escola frente aos desafios contemporâneos, defende que a
escola deve ser “um espaço de conexão, de ligação e inclusão” Assim, abordar essas temáticas
necessárias a uma formação integral e cidadã de crianças e adolescentes, como a própria BNCC nos
orienta, é colocar a vida como dimensão integradora das relações na escola, conforme defende a
autoraacima citada.
Esses temas preservam uma abordagem de interesse social, prática recorrente no fazer de muitas
escolas, cumprindo assim, o importante papel político e pedagógico nos espaços formais de
humanização, promovendo discussões e reflexões sobre os enfrentamentos de violações de direitos
e das mazelas sociais, evidenciando as necessidades dos estudantes. Dessa forma, os Temas
Integradores buscam fazer com que a aprendizagem seja dotada de sentido e significado,
estabelecendo ligação entre os Componentes Curriculares e Áreas do Conhecimento.

Considerando a diversidade no município, outras temáticas podem ser acrescidas ao currículo
escolar, pois demandam cuidado e atuação permanentes de toda a comunidade, transversalizando e
integrando o “Currículo Vivo” da escola, explicitado na parte formal, contemplando as intenções e
os conteúdos de formação, evidenciado nas relações interpessoais dos integrantes da comunidade
escolar, pautadas no respeito e na convivência com a diversidade dos grupos humanos ali existentes
e, para garantir a inclusão, o interesse pelo conhecimento e para a experimentação a promoção da
convivência, a produção e fruição da arte e da cultura e a inserção na vida cidadã, a partir do
(re)conhecimento de direitos e deveres.

Diante do exposto, o Documento Curricular Referencial do Município apresenta a seguir alguns
Temas Integradores a serem trabalhados de diversas formas, como projetos pedagógicos, pela
comunidade escolar, transversalizando e integrando o “Currículo Vivo” das escolas do município,
valorizando a autonomia das escolas para abordar outros temas de interesse, de acordo com as suas
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realidades locais e demandas específicas.

4.4.1 Educação em Direitos Humanos
A Educação em Direitos Humanos, a ser desenvolvida de forma transversal em nossas Unidades
Escolares deve apresentara importância de sua centralidade na ação curricular como fator de
preparação das pessoas para a construção de vivências cidadãs.
Aprovada em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH),
tornou-se um marco ético-jurídico-político de construção de uma cultura universal de respeito aos
direitos humanos. 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, assim:
“[...] 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 esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de
caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua
observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios EstadosMembros, 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.

Em 2009, é lançado o Plano Nacional de Direitos Humanos, como resultado de uma construção
democrática e participativa, concebendo a efetivação dos Direitos Humanos como uma política de
Estado. A mesma estrutura-se em torno dos seguintes Eixos Orientadores:
I. Interação Democrática entre Estado e Sociedade Civil;
II. Desenvolvimento e Direitos Humanos;
III. Universalizar Direitos em um Contexto de Desigualdades;
IV. Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência;
V. Educação e Cultura em Direitos Humanos;
VI. Direito à Memória e à Verdade.

O Estado da Bahia foi um dos pioneiros na elaboração do Plano Estadual de Direitos Humanos, por
meio do Decreto Estadual nº 12.019, de 22 de março de 2010, e do Plano Estadual de Educação em
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Direitos Humanos, apresentados à sociedade civil como marcos legais importantes para a política
de promoção aos Direitos Humanos no Estado.
O espaço escolar configura-se como local privilegiado de disseminação dos direitos e promoção de
debates sobre tão nobre temática. A escola deve sensibilizar toda a comunidade escolar, para poder
se envolver na defesa desses direitos em suas perspectivas individuais, coletivas, econômicas,
políticas e culturais, com vistas à construção de uma sociedade mais justa, cujos princípios
norteadores têm assento em valores humanos equânimes, igualitários, inclusivos e democráticos.
De acordo com Silva (1995):
A educação em Direitos Humanos deve lidar, necessariamente, com a
constatação de que vivemos num mundo multicultural. Assim, a educação em
Direitos Humanos deve afirmar que pessoas com diferentes raízes podem
coexistir, olhar além das fronteiras de raça, língua, condição social e levar o
educando a pensar numa sociedade hibridizada.

Em 2012, por meio da Resolução CNE/CP nº 1, são estabelecidas as Diretrizes Nacionais para a
Educação em Direitos Humanos, objetivando:“Formação para a vida e para a convivência, no
exercício cotidiano dos Direitos Humanos como forma de vida e de organização social, política,
econômica e cultural nos níveis regionais, nacionais e planetário” (BRASIL, 2012).
Com a homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017) pelo Ministério da
Educação (MEC), é direcionada aos sistemas, redes e escolas, a abordagem dos temas
contemporâneos que “afetam a vida humana em escala local, regional e global”. O Documento
Curricular Referencial Municipal traz como um dos Temas Integradores a Educação em Direitos
Humanos, compreendendo a sua importância já expressa em normativas.
Nesse cenário, vale salientar que a escola é um dos principais espaços de construção e troca
intersubjetiva de sentido sobrea 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.
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 passaram a ser estruturantes em sua organização e nas práticas sociais e
institucionais mais rotineiras.
A escola, desde muito tempo, vem sendo observada como lócus de ocorrência de práticas violentas,
nas suas diversas dimensões. Primeiro, a presença de fatores de risco para os estudantes e dano
patrimonial para a escola. Posteriormente, aspectos da violência do contexto comunitário
adentrando a escola, com destaques para o narcotráfico, as gangues relacionadas ou não aos
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primeiros; a agressão física inter-relacional e, até as interações violentas caracterizadas pela
intolerância, preconceito, discriminação de raça, cor, gênero e orientação sexual, que, nos dias de
hoje, são reforçados pelas mídias digitais.
A banalização da violência e seus padrões de crueldade vivenciadas nas Unidades Escolares, nos
mostram a necessidade de práticas pedagógicas que construam outros valores e referências, e é
disto que tratam diversas orientações e textos nacionais e internacionais que recomendam amplo
investimento em uma cultura de direitos humanos desde a mais tenra infância.
Uma cultura de respeito, de consciência, afirmação e defesa de direitos humanos advém de amplos
e continuados processos de disseminação e cuidado pedagógico com essa perspectiva, fortalecendo
a democracia e a cidadania como basilares para nossa organização social, para inter-relação
cotidiana, para a vida institucional e, por isso, para o fortalecimento de uma sociedade orientada
pelas regras e valores democráticos.
Com essa ideia, a escola é um espaço estratégico para que se construa a reflexão sobre as marcas de
nossas desigualdades, os padrões geradores e produtores de violência, discriminação e preconceito
e, ainda, para que se apontem os marcos civilizatórios de uma sociedade que respeite e promova as
diferenças, deseje a igualdade formal e material, aposte no diálogo e, por isso, na democracia e na
cultura de paz.
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 aeducação em direitos humanos contribui para a percepção de que todos
devem ter 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, na igualdade de direitos e na democracia.
Todos os campos disciplinares e os objetos de conhecimento/conteúdos socializados no processo de
ensino aprendizagem tem como objetivo central e transversal valorizar as competências dos
sujeitos, o contexto social, econômico e político da comunidade e desenvolver processos de
aprendizagem. Sendo assim, o conhecimento produzido favorece a um só tempo a cidadania e a
eficácia do que se aprende.
A partir deste padrão, diversos outros documentos internacionais e nacionais se afirmaram para
proteção de grupos específicos, em razão das situações históricas de desigualdade e violência aos
quaispassaram em diversos contextos. Em todos os referenciais legais se afirmaa importância da
educação em direitos humanos para consolidar uma cultura de respeito aos mesmos.
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Por isso, cumpre referenciar que nossa proposta curricular tanto está em consonância com o Plano
Nacional de Educação em Direitos Humanos e suas diretrizes, como observa o Programa Nacional
de Direitos Humanos (PNDH 3), o Pacto Internacional pelos Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais e a Declaração das Nações Unidas sobre Educação e Formação em Direitos Humanos.
Outros textos legais tem sido incorporados.

4.4.2 Direitos das Crianças e dos Adolescentes
A escola é um espaço onde deve ser oportunizadas aos estudantes informações necessárias para que
se constituam como cidadãos conscientes de seus direitose deveres. O acesso ao conhecimento é a
forma mais eficaz de conscientizá-los de seus direitos e deveres, e isso deve fazer parte de sua
caminhada formativa.
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 Adolescente (ECA). O ECA é uma lei que trouxe
diversos avanços e mudanças de paradigmas no diz respeito à garantia de direitos deste público. 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 e cumprir
os seus deveres, 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 definitivo 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.

O Estatuto aborda esta questão, e neste sentido 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 antigos problemas, fazendo uma “ponte”da escola com
os demais setores da organização pública. Por decorrente, nada mais apropriado e adequado do que
incluir no currículo escolar o estudo dos Direitos de Criançae Adolescentes, abordando
paralelamente, seus deveres e responsabilidades.
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4.4.3 Educação para a Paz
Educar para Paz é um convite para um círculo especial onde se sentarão professores, alunos e todos
os servidores que fazem parte da educação de nossa rede municipal pública. Nela, estarão presentes
todos aqueles dispostos de forma a se olharem nos olhos e, juntos, refletirem sobre a importância
de se ter em toda Educação Básica de nosso município a Educação para a Paz.
Nessa essência, vale destacar que no final do século XX, pacifistas do mundo inteiro reunidos para
celebrar o centenário da Conferência de Haia pela Paz, concluíram que seus esforços só teriam
sentido se conseguissem oferecer às futuras gerações uma educação que, emlugar de contribuir para
o aumento da violência, fosse, ao contrário, fomentadora da promoção dos direitos humanos com
foco na compreensão entre os seres humanos e tendo como pano de fundo uma cultura de paz.
Na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) em seu Art. 26, sobre a cultura de paz,
declara:
1 – Toda pessoa tem direito a educação [...]
2 – A educação deve visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e
ao fortalecimento do respeito dos direitos do Homem e pelas liberdades
fundamentais.

O Plano Nacional de Educação - PNE (Lei 13.005/2014), aborda sobre a cultura de paz na escola
na:
Meta 7 - Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e
modalidades, coom melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem.
E estratégia 7.23 – Garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive
pelo desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores para
detecção dos sinais de suas causas, como a violência doméstica e sexual,
favorecendo a adoção das providências adequadas para promover a construção
da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade.

Acreditamos, no entanto, que o sucesso dessa iniciativa requer que se tenha clareza de que não se
vive apenas numa sociedade violenta, mas, sobretudo, numa cultura violenta produzida e difundida
por diferentes instâncias da sociedade: meios de comunicação, escola, família, sindicatos, esportes,
partidos políticos e etc.
Perfaz, então, o entendimento de que a educação para a paz precisa constituir-se como exercício da
ação comunicativa. Necessita inserir os grandes debates da humanidade nesse exercício. Sem a
vivência de pensar o mundo da paz, a educação para a paz corre o risco de permanecer no
voluntarismo.
Nesse cenário, a educação para a paz precisa ser compreendida como espaço argumentativo, onde o
conflito é gerenciado numa perspectiva positiva a partir da instauração do procedimento
comunicativo não-violento, do uso da mediação e dos processos circulares que favoreçam o diálogo
e possibilitem o fortalecimento e/ou reestabelecimento de vínculos.
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Desse modo, sobressai como fundamental em uma proposta de educação para a paz, a vivência na
prática curricular cotidiana de atitudes e valores que se pretende, para que sejam desenvolvidos
pelos estudantes. Na afirmação que se segue, o Ministério da Educação ressalta:
Se o objetivo é formar alguém que procure resolver conflitos pelo
diálogo, deve-se proporcionar um ambiente social em que tal
possibilidade exista, onde possa, de fato, praticá-lo. Se o objetivo é
formar um indivíduo que se solidarize com os outros, deverá poder
experienciar o convívio organizado em função desse valor. Se o objetivo
é formar um indivíduo democrático, é necessário proporcionar-lhe
oportunidades de praticar a democracia, de falar o que pensa e de
submeter suas ideias e propostas ao juízo de outros. Se o objetivo é que o
respeito próprio seja conquistado pelo aluno, deve-se acolhê-lo num
ambiente em que se sinta valorizado e respeitado. (BRASIL, 1997).

É importante salientar o desenvolvimento da educação para a paz. Torna-se imprescindível a
inserção dessa intenção nos Projetos Políticos Pedagógicodas escolas, traduzida em projeto ou
linha de ação que inclua temáticas/atividadesque contemplem a Cultura de Paz, como direitos
humanos, diversidade e respeito às diferenças, bulling, preconceitos diversos, consequências da
ausência de paz nas dimensões da vida social, emocional, psicológica e no processo de
aprendizagem dos estudantes, da cidadania, valores, responsabilidade social, democracia, ética,
tolerância, justiça, dignidade e solidariedade, construção da autoestima, etc., as quais podem ser
exploradas em todos os Componentes Curriculares.
A metodologia de seminários, envolvendo diferentes professores com palestras, pesquisas
bibliográficas e de campo, trabalhos em grupo, amostras sobre trabalhos e personalidades que se
dedicam/aram às causas sociais, incluindo pessoas da comunidade, é uma forma interessante de
ação curricular produtiva e fomentadora da participação dos alunos e, consequentemente, da sua
formação para fazer a diferença na construção de uma sociedade que cultive a paz. Ao longo de
todo o ano letivo, essas atividades devem ser operacionalizadas e o ambiente escolar precisa ser
eminentemente acolhedor.

4.4.4 Educação em Saúde e Cuidados Emocionais
Os processos 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 depráticas 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.
A educação em saúde e cuidados emocionais deve ajudar nareferência decorpo, de relações, de
escolhas, da capacidade de 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 familiares e sociais.
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Quanto a saúde física e emocional a BNCC traz em suas Competências Gerais, em específico, na
número 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.

Além disso, é importante que os estudantes aprendam e se reconheçam como portadores de
emoções, que consigam lidar, reconhecer e expressá-las, quepercebam sua relação com o corpoe o
efeito das mesmas nas relações interpessoais. Que consigam identificar e manejar culpa,
agressividade, raiva, inveja, ciúme e reconhecer as ações, relações e cuidados que promovem bemestar, amor, sentimento de pertença social e autoestima. Que aprendam a identificar seus pontos
fortes e a desenvolver estratégias de valorização da própria vida e da vida dos amigos, familiares e
outros cidadãos, compreendendo a importância dos vínculos afetivos.
Que sejam capazes de construir outras saídas emocionais para as dores, utilizando a arte, a palavra,
o esporte, bem como construir relações protetivas que lhes permitam reconhecer quando em
situação de violação de direitos irem em busca de ajuda. Que possam identificar os aspectos de
bem-estar e mal-estar, os fatores envolvidos e a importância do autocuidado, dos cuidados que
precisam receber e da busca por ajuda.
É importante reconhecer que as escolhas e atitudes irão se assentar sobre o senso de saber quem se
é. Essa construção inicial de quem se é e os valores relacionados a essa percepção necessitaser
embasados por um senso de amor próprio. Esse amor próprio é influenciado pelas relações que
estabelecemos com os outros: família, escola, amigos, professores e etc.
As atividades educativas precisam ajudar os estudantes a construírem 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 reconhece o valor e a importância da vida do outro para a
existência coletiva, que favoreçam a autoestima, a criatividade,atividades em grupo, resolução de
problemas do dia a dia, que auxiliem na construção e manutenção da esperança.
Esse tema integrador possibilita a articulação intersetorial entre a SMS (Secretaria Municipal de
Saúde) e da SME (Secretaria Municipal de Educação) através do Programa Saúde na Escola (PSE),
que já vem sendo desenvolvido pelo município em algumas escolas da Rede Municipal de ensino.

4.4.5 Saúde na Escola
A saúde e a educação são direitos fundamentais expressos na Constituição de 1988, que no Art. 6º
traz: “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição”.
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Enquanto direito, é inerente a todos sem distinção de raça, etnia, gênero, religião ou condição
socioeconômica, sendo dever do Estado garanti-la, “mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988).
Por sua vez, a Organização Mundial da 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, conforme preconizado na Lei nº 12.361/2011,
que aprova o Plano Estadual da Juventude e estabelece como uma das diretrizes a promoção da
saúde integral do jovem, com destaque para a ação programática 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 mesmas, visando a promoção da saúde e prevenção dos
agravos, envolvendo toda a comunidade escolar e, principalmente, assegurando o lugar dos
estudantes como protagonistas, de forma a contribuir para a melhoria do rendimento, na redução do
abandono e na evasão escolar.
As práticas pedagógicas desenvolvidas pelos profissionais da educação devem adotar metodologias
que tenham como base a formação humanística, promovendo situações de aprendizagens
contextualizadas 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 autorresponsabilização, a autonomia, a consciência social, entre
outros, voltados à formação integral e ao enfrentamento de vulnerabilidades sociais que
comprometam o pleno desenvolvimento dos estudantes.

É fundamental que as práticas pedagógicas possibilitem à comunidade escolar o desenvolvimento
de habilidades socioemocionais, conhecimentos, atitudes e valores que promovam a tomada de
decisões baseadas na ética, no bem-estar físico, social e mental, conferindo-lhe assim um papel
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interventivo, além de estimular ações de promoção à saúde e prevenção dos agravos, direcionadas
ao enfrentamento das vulnerabilidades dos estudantes frente às questões de saúde, tais como:
prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST); prevenção e controle da
Dengue/Chikungunya/Zika vírus e outras arboviroses; prevenção ao uso do álcool, tabaco e outras
drogas; promoção da cultura de paz e da valorização da vida; prevenção das violências e a
promoção de hábitos e atitudes saudáveis; saúde sexual e saúde reprodutiva; prevenção de doenças
imunopreveníveis, entre outras, contribuindo, assim, para a formação integral dos estudantes.
O planejamento do PSE no município deve contemplar os seguintes eixos:
1. Ações de combate ao mosquito Aedes aegypti;
2. Promoção das práticas corporais, da atividade física e do lazer nas escolas;
3. Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas;
4. Promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos;
5. Prevenção das violências e dos acidentes;
6. Identificação de educandos com possíveis sinais de agravos de doenças em
eliminação;
7. Promoção e avaliação de saúde bucal e aplicação tópica de flúor;
8. Verificação e atualização da situação vacinal;
9. Promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil;
10. Promoção da saúde auditiva e identificação de educandos com possíveis
sinais de alteração.
11. Direito sexual e reprodutivo e prevenção de DST/AIDS; e
12. Promoção da saúde ocular e identificação de educandos com possíveis sinais
de alteração.

4.4.6 Educação Alimentar e Nutricional
Levando em consideraçãoque a alimentação e nutrição são requisitos básicos para a promoção e a
proteção da saúde, e que pesquisas apontam no sentido de que cerca de 90% dos brasileiros se
alimentam mal, entendemos que a Educação Alimentar e Nutricional assume papel relevante.
Em alegaçõesde ser regra geral para a maioria das pessoas, o não saber alimentar-se, configura-se
uma realidade em que está aumentando, consideravelmente, o número de obesos. Por esse ângulo, a
Organização Mundial da Saúde identificou que a obesidade é um dos problemas mais graves do
século XXI, no que diz respeito à saúde pública. Esclarece que esta situação, normalmente, afeta
diversos países, mas se constata mais acentuadamente nos países em desenvolvimento. Acrescenta
que se trata de uma doença multifatorial, que está associada a fatores psicológicos, metabólicos,
genético e principalmente ambiental, sendo, também, caracterizada por um acúmulo excessivo de
gordura corporal localizada ou generalizada, que leva o indivíduo a vários riscos de saúde.
É importante reluzirque a obesidade infantil é considerada uma doença ainda mais grave do que em
adulto, em função das peculiaridades da faixa etária e do desenvolvimento físico e mental da
criança, podendo, posteriormente, ocasionar o surgimento de diabetes, hipertensão e colesterol alto,
sobretudo, pelo consumo excessivo de alimentos ricos em gorduras saturadas, açúcares e sódio. É
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comum, também, desencadear-se um processo de baixa autoestima e comprometer-se o rendimento
escolar, o relacionamento pessoal e social, levando, principalmente pelo excesso de peso, à
discriminação pela aparência física.
Como ensejopara interferir nessa realidade, a escola é vista como um espaço que deve desenvolver
ações de educação alimentar e nutricional, com vistas a promover melhor qualidade de vida. Para
tanto, predomina a compreensão de que a promoção da saúdedeve ser cuidada desde a infância
permanecendo até a fase adulta com objetivo de formar hábitos alimentares saudáveis.
Historicamente nessa última década, deu-se um grande avanço neste aspecto, com a incorporação
da alimentação como um direito social, por meio do Artigo 6º, da Emenda Constitucional nº 64,
aprovada em 2010. Outros importantes instrumentos legais, nessa perspectiva, foram a Lei
Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional, Lei Nº 11.346/2006 (BRASIL, 2006a), e o
Decreto 7.272/2010, que estabeleceu a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(BRASIL, 2010b).
Cumpre destacar, ainda nesse aspecto, a alteração da LDB –Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(Lei Nº 9.394/96), por meio da Lei Nº 13.666/2018, de 16 de maio de 2018, para incluir o tema
transversal da Educação Alimentar e Nutricional –EAN, no currículo escolar. Eis a alteração:
“O Artigo 26, da LDB, passa a vigorar acrescido do seguinte § 9º-A: § 9º-A. A
educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais de que
trata o caput”.

Observamos, desse modo, que a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) passou a ser Tema
Transversal, considerando-se necessário lembrar que esta modalidade de educação tem por
finalidade “contribuir para a promoção e a proteção da saúde, através de uma alimentação
adequada e saudável, desempenhando seu crescimento e desenvolvimento humano conforme as
políticas públicas em alimentação e nutrição” (Política Nacional de Alimentação e Nutrição –
PNAN, 2012).
Ademais, conforme o Guia Alimentar para a População Brasileira, editado pelo Ministério da
Saúde em 2014 (2ª edição):
“A alimentação adequada e saudável é um direito humano básico que envolve a
garantia ao acesso permanente e regular, de forma socialmente justa, a uma prática
alimentar adequada aos aspectos biológicos e sociais do indivíduo e que deve estar
em acordo com as necessidades alimentares especiais; ser referenciada pela
cultura alimentar e pelas dimensões de gênero, raça e etnia; acessível do ponto
de vista físico e financeiro; harmônica em quantidade e qualidade, atendendo aos
princípios da variedade, equilíbrio, moderação e prazer; e baseada em práticas
produtivas adequadas e sustentáveis.” (BRASIL, 2014) 103.

Ainda como parte do guia acima citado, são detalhados cinco princípios norteadores, dos quais a
seguir apresentamos o resumo em nosso Referencial Curricular:
➢Alimentação é mais que ingestão de nutrientes;
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Alimentação diz respeito à ingestão de nutrientes, mas também aos alimentos que contêm e
fornecem os nutrientes, a como alimentos são combinados entre si e preparados, a características do
modo de comer e às dimensões culturais e sociais das práticas alimentares. Todos esses aspectos
influenciam a saúde e o bem-estar.
Por olhar de forma abrangente a alimentação e sua relação com a saúde e o bem-estar, as
recomendações do Guia ora considerado levam em conta nutrientes, alimentos, combinações de
alimentos, preparações culinárias e as dimensões culturais e sociais das práticas alimentares.
➢Recomendações sobre alimentação devem estar em sintonia com seu tempo;
Sintonizado com seu tempo, o Guia em apreço oferece recomendações para promover a
alimentação adequada e saudável e, nessa medida, acelerar o declínio da desnutrição e reverter as
tendências desfavoráveis de aumento da obesidade e de outras doenças crônicas relacionadas à
alimentação.
➢Alimentação adequada e saudável deriva de sistema alimentar socialmente e
ambientalmente sustentável;
Recomendações feitas por guias alimentares devem levar em conta o cenário da evolução da
alimentação e das condições de saúde da população. O Guia em pauta leva em conta as formas
pelas quais os alimentos são produzidos edistribuídos, privilegiando aqueles cujo sistema de
produção e distribuição seja socialmente e ambientalmente sustentável.
➢Diferentes saberes geram o conhecimento para a formulação de guias alimentares;
Em face das várias dimensões da alimentação e da complexa relação entre essas dimensões e a
saúde e o bem-estardas pessoas, o conhecimento necessário para elaborar recomendações
sobre alimentação é gerado por diferentes saberes;
Guia em foco baseia suas recomendações em conhecimentos gerados por estudos
experimentais, clínicos populacionais e antropológicos, bem como em conhecimentos
implícitos na formação dos padrões tradicionais de alimentação
➢Guias alimentares ampliam a autonomia nas escolhas alimentares
O acesso a informações confiáveis e determinantes da alimentação adequada e saudável
contribui para que pessoas, famílias e comunidades ampliem a autonomiapara fazer escolhas
alimentares e para que exijam o cumprimento do direito humano à alimentação adequada e
saudável.
Concluindo a abordagem desta temática, julgamos oportuno observar que o Programa
deAlimentação Escolar (PAE), integrado ao contexto nacional, está em pleno desenvolvimento
com os objetivos de:
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•

Reduzir a obesidade de crianças e adolescentes;

•

Assegurar informações sobre alimentação saudável;

•

Contribuir para formação de bons hábitos alimentares.

4.4.7 Educação Ambiental
A atual crise ambiental impõe ao homem o desafio de buscar soluções através de novos
instrumentos normativos, sistemas produtivos e a adoção de outros comportamentos sociais
para a construção efetiva da consciência ecológica de preservação do meio ambiente.

No atual 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 tem um papel estratégico e decisivo na inserção da
educação ambiental no cotidiano escolar, qualificando os alunos para
um posicionamento crítico face à crise socioambiental, tendo como
horizonte a transformação de hábitos e práticas sociais e a formação
de uma cidadania ambiental que os mobilize para a questão da
sustentabilidade no seu significado mais abrangente. [...]

Nesse sentido, cabe destacar que a Educação Ambiental assume uma função transformadora,
onde a corresponsabilização dos indivíduos torna-se um objetivo essencial para promover a
sustentabilidade ambiental. A Lei nº 9.795/99, que instituia Política Nacional de Educação
Ambiental, no Art. 1º, assim define a Educação Ambiental:
São 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 a sadia qualidade de vida e sua
sustentabilidade. (BRASIL, 1999).

Já no Art. 10, a referida Lei diz que:
A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa
integrada, contínua e permanente em todos níveis e modalidades do
processo educativo, em caráter formal, 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
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trabalhar os conceitos ambientais de forma atrativa, por meio de atividades lúdicas e
reflexivas(COSTA & LOPES, 1992).

As Competências Gerais da Educação Básica definidas na atual Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), assegura que os estudantes tenham uma formação humana integral e
desenvolvam a competência de:
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 (BRASIL, 2016).

Assim como a BNCC, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, traz no
corpo do seu texto (Apud, Lei 9.795/1999, PNEA – Política Nacional de Educação Ambiental)
no Art, 5º - I e V, ressaltam como objetivos fundamentais da educação ambiental, dentre
outros:
O desenvolvimento de uma compressão integrada do meio ambiente
em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos
ecológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos,
culturais e éticos; o estímulo e o fortalecimento de uma consciência
crítica sobre a problemática ambiental e social e o fomento e o
fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia
(BRASIL,2013).

Diante desse contexto, observa-se que a Educação Ambiental é componente fundamental para
a reflexão de um modelo de sociedade mais sustentável e a construção de conhecimentos,
habilidades, atitudes evalores sociais, voltadospara a preservação ambiental. Em resposta aos
atuais desafios educacionais, propõe-se ainda que a educação ambiental contemple o
aprofundamento do pensamento crítico e reflexivo para o aprimoramento da prática discente,
docente ea cidadania ambiental.

4.4.8 Educação para o Trânsito
A educação para o trânsito é o ato de promover no ser humano a capacidade de uso e partilha
consciente do espaço público, pois, à circular em 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, uma vez que a complexidade exige mais do que
apreender as regras do Código de Trânsito Brasileiro para adentrar nos aspectos de ética,
mobilidadesegurança, acessibilidade para todos, respeito mútuo, cidadania, preservação do
meio ambiente e o uso comum do espaço público.
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Neste contexto, 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 que se desenvolvem
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa,
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestaçõesculturais [...]”

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 o trânsito, que está assegurada pelo Código Brasileiro de Trânsito em seu
Artigo 76 aponta que:
“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 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.”

E nos Incisos I e II estabelece que haverá:
“a adoção, em todos os níveis de ensino, de um currículo
interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança de
trânsito; e “[...] de conteúdos relativos à educação para o trânsito nas
escolas de formação para o magistério e o treinamento de professores
e multiplicadores. <http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L9503.
htm>)

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-problema.
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Para tanto, o nosso referencial curricular 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 e as redes de ensino a construir currículos, e às escolas a elaborar
propostas pedagógicas que considerem as necessidades, as possibilidades e
os interesses dos estudantes [...] (BNCC 2018, p. 15), reconhecendo [...] que
a educação tem um compromisso com a formação e o desenvolvimento
humano, em suas dimensões sendo elas intelectual, física, afetiva, social,
ética, moral e simbólica (BNCC 2018, p.16).

Sobressai, ainda, a BNCC que cabe aos entes citados “[...] incorporar aos currículos e às
propostas 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, que se vistos a partir da BNCC estão
alocados nas Ciências Sociais e Humanas Aplicadas.

Por remate, é importante considerar que as condições de vida do momento atual que estamos
vivendo, 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.

4.4.9 Educação Patrimonial
A Educação Patrimonial se apresenta como um atopermanente e sistemático de trabalho
educacional centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e
enriquecimento individual e coletivo.

Consequentemente, ao se implantar a Educação Patrimonial, de forma transversal no currículo
escolar das instituições educacionais, tem-se como objetivo primordial possibilitar que
crianças, jovens e adultos se apropriem e possam valorizar sua herança cultural, capacitando-
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os para um melhor usufruto dos bens culturais, e ainda, propiciando a produção de novos
conhecimentos, num processo contínuo e profícuo de criação cultural.

O pensamento crítico e o desenvolvimento da consciência pelo cidadão acerca de seu
Patrimônio cultural são fatores indispensáveis no processo de preservação sustentável de sua
história, bem como no fortalecimento do exercício ativo de sua cidadania.
A educação patrimonial é um instrumento pedagógico de compreensão do mundo e de resgate
da própria identidade cultural de uma sociedade. Esse processo educacional leva a um
autoconhecimento dos indivíduos e à valorização da cultura brasileira, baiana e
riachãonevense.
O ensino da educação patrimonial se propõe a ir além de estudos de conceito, buscando o
desenvolvimento de atitudes de responsabilidade e compromisso frente a preservação dos bens
culturais, quer sejam materiais ou imateriais.
Nessa direção, Horta; Grunberg; Monteiro (1999, p. 6), afirmam que:
“[...] a Educação Patrimonial é um instrumento de “alfabetização cultural ‟que
possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, levando-o à
compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que está
inserido.”

Constatamos, assim que a abordagem da temática Educação Patrimonial em sala de aula é uma
ferramenta indispensável para assegurar o conhecimento e a valorização do patrimônio
cultural local.

4.4.10 Educação Financeira
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 financeironacional e a tomada de decisões conscientes por
parte dos consumidores.”
Entende-sede uma política pública de Estado em caráter permanente, promovendo ações
gratuitas de educação financeira no Brasil, cujo objetivo é contribuir para o fortalecimento da
cidadania ao fornecer e apoiar ações que ajudem a população a tomar decisões financeiras
mais autônomas e conscientes.
Diariamenteas pessoas lidam com artigos financeiros, configurando-se como agentes
econômicos e as decisões sobre compras, venda, empréstimos, investimentos dentre
outros,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
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As unidadesde ensino e aprendizagem da rede pública de Riachão das Neves possibilitarãoque
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 modode vida, influenciando a sociedade da qual faz parte.
Nesse seguimento, a educação financeira, pensada como tema transversal, dialoga com as
diversas disciplinas e os temas transversais do currículo ministrado 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 bem comum ao coletivo.
Ensejo, pois, aos Projetos Políticos Pedagógicos das escolas da rede pública municipal de
Riachão das Neves, ser um documento norteador da formatação desse diálogo.
Afloram, então, a importância de se incluir a educação financeira no nosso Referencial
Curricular, pois essa 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.
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 torna-los significativos a partir da realidade local e do
tempoque situa a aprendizagem, bem como a organização interdisciplinar dos componentes.
Cabe aos sistemas e redes de ensino e às escolas de nosso município incorporar no Referencial
Curriculare, nos Projetos Políticos Pedagógicosa, a abordagem de temas contemporâneos que
atinjam a vida 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 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.

4.4.11 Educação das Relações Étnico-Raciais
Educação para as Relações Étnico-Raciais, significa pensarmos em projetos, políticas e
práticas voltadas para a implementação das Leis nº 10.639/2003 e 11.645/2008 enquanto uma
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alteração da Lei nº 9.394/1996 –LDB com a redação de seu artigo 26ª que se encontra em
nossa grade curricular municipal.
Em 2003, a lei federal n° 10.639, posteriormente ampliada pela lei n° 11.645, tornaram
obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena em toda a extensão do
currículo escolar nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio do país, com o objetivo
de reconhecer e valorizar a contribuição da herança desses povos na formação da identidade
nacional.
Essasleis são ações afirmativas, pois fazem parte de um conjunto de medidas especiais
voltadas a grupos discriminados e vitimados pela exclusão social ocorrida no passado ou no
presente. As ações afirmativas implantadas na educação brasileira têm como intuito, fazer
comque a sociedade como um todo, por meio do estudo dessa temática, volte o seu olhar para
o reconhecimento das experiências, ações e vivências desses povos que durante muito tempo,
foram menosprezadas. No caso dos povos africanos e afro-brasileiros, o contexto de
colonização do Brasil foi crucial para que esse processo de discriminação fosse perpetuado até
a atualidade.
A legislação acima citadatraz às unidades de ensino a oportunidade de repensar a sua ação
pedagógica a partir de uma base epistemológica não apenas eurocêntrica, mas que considere
outras matrizes culturais, a afro-brasileira e a indígena, bem como outras. Além do que,
considera-se urgente, repensar esse olhar etnocêntrico presente no sistema educacional
brasileiro. Seguindo a mesma linhade pensamento, foram implantadas as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, com o Parecer CNE 003/2004 que propõe uma
série de ações pedagógicas para oconjunto da escola, visando à implementação da lei nº
10.639/2003.
Os marcos legais referenciados fundamentam-se nos dispositivos da Constituição Federal e na
Lei nº 9.394/1996, que tratam do direito à igualdade de condições de vida e de cidadania, do
direito às histórias e às culturas que compõem o povo brasileiro, e do direito ao acesso as
diferentes fontes da cultura nacional a todos os brasileiros.
Como cômputo desses processos, cinco anos após a aprovação das “Diretrizes” o governo
federal apresentou, em 2009, por meio de ação conjunta entre o MEC e a SEPPIR, o “Plano
Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana.
A escola é uma das primeiras esferas sociais que sedimentam nossos juízos sobre o mundo.
Nesse espaço, os sujeitos assimilam valores que serão postos em confronto e em diálogocom o
que se absorve na esfera familiar e em outros espaços de convívio.
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As formas de discriminação, obviamente, não têm seu nascedouro na escola, mas o racismo, as
desigualdades e as discriminações correntes na sociedade perpassam esse espaçoe, por vezes,
são ali perpetuados. Por isso, para que essas instituições de ensino desempenhem a contento o
papel de educar, é necessário que se constituam como um espaço democrático e de respeito à
diversidade e isso inclui educar para as relações étnico-raciais.
Destacamos as ideias de Munanga (1999) segundo o qual, para se construir uma sociedade
com justiça social e equidade é necessário ter como ponto de partida uma identidade coletiva
mobilizadora que possibilite romper com a ideologia dominante e, nesse sentido, com o olhar
do outro sobre si mesmo. No que se refere à população negra brasileira, sua identidade foi, ao
longo de nossa história, negada e/ou descaracterizada, impondo barreiras à constituição de
uma identidade auto afirmativa que possibilitasse a mobilização e organização desse segmento
para reivindicar por direitos relacionados à discriminação racial.
As primeiras ações para construirmos relações educacionais de respeito e valorização das
diversas etnias está em constituir nas escolas, espaços de experienciação de vivências
democráticas de produção de conhecimento.
O currículo é uma organização que expressa os interesses do grupo que o escolheu, portanto, é
preciso compreender, no processo de ensino aprendizagem, assuntos que tratem diálogos que
tenham conexão com a realidade do sujeito aprendiz e que considerem todos os grupos que
compõem a comunidade escolar.
Reflexionar sobre o currículo perpassa questões tão importantes quanto imprescindíveis para
uma análise dos aspectos subjetivos referentes à concepção de currículo que temos construído
ao longo da história da educação brasileira. E, lamentavelmente, esta construçãodeixou
durante muito tempo a cultura afro-brasileira e indígena no esquecimento.
O currículo é um dos locais privilegiados onde se entrecruzam saber e poder, representação e
domínio, discurso e regulação e é também no currículo que se condensam relações de poder
que são cruciais para o processo de formação de subjetividades sociais. Em compêndio, de
acordo com Silva, currículo, poder e processo de formação estão mutuamente implicados.”
(1991).
Consequentemente, a inclusão das temáticas de História e Cultura afro-brasileiras e africana e
indígena noReferencial Curricular riachãonevense

servirá para dar sentido e ampliar a

discussão da diversidade cultural, racial, social e econômica brasileira. Assim, é importante
ressaltar que as leis nº 10.639/2003 e 11.645/2008, provocam bem mais que a inclusão de
novos conteúdos, exige que se repensem relações étnico-raciais, sociais, pedagógicas,
procedimentos de ensino, condições oferecidas para aprendizagem, objetivos tácitos e
explícitos da educação oferecida pelas escolas.
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O currículo, pensado em toda a sua dinâmica, não se limita aos conhecimentos relacionados às
vivências do educando, mas introduz sempre conhecimentos novos que, de certa forma,
contribuem para a formação humana dos sujeitos. Nessa ideia, um currículo para a formação
humana é aquele orientado para a inclusão de todos no acesso aos bens culturais e ao
conhecimento (LIMA, 2006). Assim, teremos um currículo a serviço da diversidade. Como a
diversidade é característica da espécie humana nos saberes, modos de vida, culturas,
personalidades, meios de perceber o mundo, o currículo precisa priorizar essa universalidade.
A instituição escolar não pode isentar-se do seu compromisso enquanto propiciadora de
formas acolhedoras da diversidade.
A educação para as relações étnico-raciais gira em torno de uma proposta educativa, que prima
por uma ação humanizadora e democrática, que na escola visualiza a pluralidade e diversidade
cultural, étnica, racial, de gênero, geracional e religiosa existentes neste espaço de saber.
Enfim, a partir de práticas pedagógicas e de políticas transformadoras, será possível construir
um currículo capaz de provocar pensamento crítico, posturas reflexivas e atitudes de respeito
acerca da relações étnico-raciais no nosso país

4.4.12 Educação Territorial

Estamos inseridosnuma sociedade murada na qual prevalece o individualismo em detrimento
do pensar coletivo, o que estigmatiza e esvazia os espaços públicos. Em prol de uma sensação
de segurança, a arquitetura dos espaços foi tornando-se defensiva e, gradativamente, tais
espaços têmsido marcados por uma cultura de violação de direitos, privação de liberdade,
exclusão e medo.
Nesse cenário, é preciso pensar em novas formas de ocupar os espaços públicos, expressando a
cultura do cuidado com o “bem comum” e esse processo deve ser iniciado na escola. O
território deve ser um lugar de interação social, expressão cultural, artística e política, e não de
ameaças. Construir ouresgatar o sentimento de pertencimento e de cidadania é necessário para
se criar espaços públicos acolhedores que possam ser compartilhados, apropriados e
ressignificados na perspectiva de promover o encontro do diferente, que se reúne em um
mesmo espaço em pé de igualdade. Esse processo passa pelo direito de transformar a si
mesmo, por meio da transformação dos espaços (HARVEY, 2013) da escola, da praça, do
parque, das ruas, das calçadas, dos muros; consiste em aprender a olhar para o outro
entendendo oque é comum a todas e todos.
Há, nessa discussão, dois pontos fundamentais: o uso e o cuidado com o espaço público para o
desenvolvimento da cidadania e do vínculo com aquele espaço, mas também o convívio
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comunitário que desenvolve habilidades socioemocionais como a empatia, o diálogo, o
respeito e a tolerância.
Desse modo, a partir de um pensar coletivo e comunitário e incentivando atividades realizadas
em outros espaços para além da sala de aula comumente utilizada, cria-se um elo forte entre a
escola e o seu entorno, o que corrobora para o desenvolvimento da cidadania de crianças e
adolescentes na relação com os espaços sociais e com o território que ocupam, expresso em
uma participação mais ativa na dinâmica escolar e na vida da comunidade.

4.4.13 Cultura Digital
A Era conhecida como Pós-Digital, caracterizada pela ubiquidade das Tecnologias Digitais
(TD), 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 sociocultural que vem recebendo tanto o nome de Cultura Digital quanto de
Cibercultura (Zednik, 2015; Santaella, 2003).
De acordoSantaella (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 um processo cumulativo de complexificação,
ou seja, uma nova formação comunicativa e cultural vai se integrando na anterior, provocando
nela reajustamentos e refuncionalizações” (SANTAELLA, 2003, p. 13).
A Cultura Digital se desenvolveu gradativamente a partir de processos de produção,
distribuição e consumo comunicacionais já sistematizados na Culturadas Mídias. Ainda na
concepção de Santaella (Ibid),
[...] a cada período histórico, a cultura fica sob o domínio da técnica ou da
tecnologia de comunicação mais recente. Contudo esse 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 se devem transmitir
às novas gerações para garantir a reprodução de um estado de coexistência social”
(BOSI,1996, p. 16) .
Nesse contexto, a Cultura Digital se estabelece como a construção de vivências e experiências
no formato digital, compartilhadas no ambiente virtual. Conceituar Cultura Digital é muito
mais complexo, não se trata apenas da transferência da cultura para o formato digital, ela traz
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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.
Podemos assim conceituar 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, on-line).

Estudo desenvolvido por Machado e Kampff (2013, p. 4) acerca da Cultura Digital na
Educação, as autoras, fundamentadas em Castells (2002), argumentam:
A Cultura Digital engloba habilidades para comunicar coletivamente, em
tempo real, no 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.

Debater 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 papeis ativos. O professor assume a
função de mediador da aprendizagem, visto que este perde 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.A BNCC reconhece a importância da Cultura Digital e seu
impacto nas relações sociais e no processo de construção do conhecimento no mundo
contemporâneo, estabelecendo a Competência Geral 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, utilização de ferramentas digitais,
produção de multimídias,e linguagens de programação, domínio de
algoritmos,visualização e análise de dados, mundo digital; e uso ético.

Esta competência permeia todas as áreas curriculares, indicando a importância das
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) no processo de construção do
conhecimento, possibilitando o desenvolvimento de habilidades necessárias para o convívio na
sociedade contemporânea. A referida competência, contempla na BNCC três dimensões e
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suasrespectivas subdimensões, a seguir: Dimensão -Computação e Programação; Dimensão Pensamento Computacional e Dimensão - Cultura e Mundo Digital.
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. Para uma 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.
A Cultura Digital, com base na Competência Geral 5, estabelecida na BNCC, significa fazer
uso das tecnologias digitais para:
* disseminação e valorização da cultura local;
* preservação do patrimônio e memória cultural de Riachão;
*estímulo à produção da região oeste da Bahiadas mais diversas expressões culturais, artísticas
e científicas.
* ampliação do acesso às informações, a produção de conhecimento e ao saber sistematizado;
* acesso aos serviços eletrônicos governamentais (e-gov);
*formação de crianças e adolescentes para o uso seguro da internet (e-segurança);
*contribuição da formação cibernética;
*desenvolvimento de ações formativas que visem preparar professores e alunos a fazer bom
usodo espaço digital.
A Cultura Digital por seu poder de atuação 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 diferentes contextos regionais.
Também rompe com paradigmas preestabelecidos 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 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.
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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. 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. O uso pleno da Internet e do software livre 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 a produção cultural, criando inclusive novas formas

de arte.
5. PARTE V - EDUCAÇÃO DE JOVENS E A ADULTOS – EJA

5.1 Tempo Formativo I
EIXOS I (1º ANO)
EIXOS II- (2º e 3º ANO)
EIXOS III -(4º e 5º ANO)
5.1.1 Lingua Portuguesa
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS – LÍNGUA PORTUGUESA

1. Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e
sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidades de seus
usuários e da comunidade a que pertencem.

2. Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos 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.

3. 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.

4. Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante de
variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos.

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

6. Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios
de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a conteúdos discriminatórios
que ferem direitos humanos e ambientais.
7. Reconhecer o textocomolugar de manifestaçãoe negociação de sentidos, valores e ideologias.

8. Selecionar textose livrospara leituraintegral, deacordo com objetivos, interesses e projetos
pessoais (estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa, trabalho etc.).
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9. Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso
estético para fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais como
formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o
potencial transformador e humanizador da experiência com a literatura.

10. Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para
expandir as formas de produzir sentidos (nos processos de compreensão e produção), aprender
e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais.
COMPONENTE CURRICULAR – LÍNGUA PORTUGUESA
TEMPO FORMATIVO I – EIXO I - (1º ANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA
TEMAS GERADORES :
•

Diversidade Cultural

•

Gênero: o lugar da mulher na sociedade

•

Identidade afro-brasileira e Indígena

•

A família e a sociedade plural: crise e sentidos

•

Projeto de Vida

UNIDADE
TEMÁTICA

COMPETÊNCIAS

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9; 10
Oralidade.

OBJETO DO CONHECIMENTO

HABILIDADES

Escuta atenta: Escutar com atenção

Escuta atenta: Escutar com atenção

falas de pessoas diferentes.

falas de pessoas diferentes.

Relato Oral/Registro formal e

(EF15LP13) Identificar finalidades

informal:

da interação oral em diferentes
contextos comunicativos (solicitar
informações,

apresentar

opiniões,

informar, relatar experiências etc.).
Contagem de história:

(EF15LP19) Recontar oralmente,

Reconto oral de uma história lida

com e sem apoio de imagem, textos

pelo professor.

literários lidos pelo professor.

Produção de texto oral

(EF01LP19) Recitar parlendas,
quadrinhas, trava-línguas, com
entonação

adequada

e

observando as rimas.
Planejamento

de

(EF01LP23) Planejar e produzir, em

textooral Exposição

colaboração com os colegas e com a

Oral

ajuda

Produção de textos orais coletivos

curiosidades, dentre outros gêneros

(entrevistas,

dentre

do campo investigativo, que possam

campo

ser repassados oralmente por meio de

outros

curiosidades,)

gêneros

investigativo.

do

do

professor,

entrevistas,

ferramentas digitais, em áudio ou
vídeo,

considerando

comunicativa

a

situação

e

o

tema/assunto/finalidade do texto.
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1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9; 10

Protocolos de leitura: Leitura em

(EF01LP01) Reconhecer que textos

voz alta de materiais impressos e

são lidos e escritos da esquerda para

digitais;

a direita e de cima para baixo da
página.

IMPORTANTE: a leitura feita pelo
Leitura/escuta

professor, terá o papel de modelizar

(compartilhada e

procedimentos de leitura, entre eles,

autônoma).

o que se refere a esta habilidade.
Esta habilidade também é parte do
processo de aquisição do sistema de
escrita, porque o procedimento de
apontar o que está sendo lido oferece
pistas sobre a relação entre fala e
escrita.
Reconstrução das condições de

(EF15LP01) Identificar a função

produção e recepção de textos:

social de textos que circulam em

Identificação de textos que possuem

campos da vida social dos quais

funções diretamente relacionadas aos

participa cotidianamente (a casa, a

diversos campos de atuação da vida

rua, a comunidade, a escola) e nas

social em que se inserem e às

mídias impressa, de massa e digital,

diferentes mídias.

reconhecendo

para

quefossem

produzidos, onde circulam, quem os
produziu e a quemse destinam.
Formação

do

literário:

(EF15LP15) Reconhecer que os

Distinção entre textos literários e não

textos literários fazem parte do

literários,

mundo do imaginário e apresentam

o

leitor

que

envolve

a

compreensão da natureza e dos

uma

objetivos das diferentes práticas de

encantamento, valorizando-os, em

leitura.

sua diversidade cultural, como

dimensão

patrimônio

lúdica,

artístico

de

da

humanidade.
Formação

do

leitor

literário/

Leitura multissemiótica:

(EF15LP18) Relacionar texto com
ilustrações e outros recursos gráficos.

Características de gêneros e textos
diversos, incluindo recursos gráficos
ou ilustrações.
Apreciação

estética/Estilo

(EF12LP18) Apreciar poemas e

Desenvolvimento das habilidades de

outros

leitura como um todo;Caráter não

observando

utilitário (lúdico/estético) dos textos

jogos de palavras, reconhecendo seu

literários;

pertencimento ao mundo imaginário

Características

dos

textos
rimas,

versificados,
sonoridades,

diferentes gêneros poéticos.

e sua dimensão de encantamento,

Ritmo, fluência e entonação.

jogo e fruição.
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Compreensão

em

leitura:

(EF12LP18) Apreciar poemas e

Sonoridade das palavras, rima e

outros

aliteração

observando

textos

versificados,

rimas,

sonoridades,

jogos de palavras, reconhecendo seu
pertencimento ao mundo imaginário
e sua dimensão de encantamento,
jogo e fruição.
Escrita

Construção do sistema alfabético/

(EF01LP03)

Observar

(compartilhada e

Convenções

convencionais,

comparando-as

autônoma).

da

escrita:

escritas
às

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

Semelhanças e diferenças entre as

suas produções escritas, percebendo

9; 10

escritas convencionais.

semelhanças e diferenças.

Escrita compartilhada: Produção

(EF12LP05) Planejar e produzir, em

coletiva de textos versificados.

colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, (re)contagens de
histórias, poemas e outros textos
versificados

(letras

de

canção,

quadrinhas, cordel), poemas visuais,
tiras e histórias em quadrinhos,
dentre outros gêneros do campo
artístico-literário,

considerando

a

situação comunicativa e a finalidade
do texto.
Escrita autônoma e compartilhada;

(EF01LP25)

Produção de texto coletivo tendo o

professor como escriba, recontagens

professor como escriba.

de histórias lidas pelo professor,

Produzir,

tendo

o

histórias imaginadas ou baseadas em
livros de imagens, observando a
forma de composição de textos
narrativos

(personagens,

enredo,

tempo e espaço).
Produção de textos

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

Planejamento

(escrita

9; 10

Planejamento

de

textos:

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda

texto

do professor, o texto que será

compartilhada e

considerando: quem escreve, para

produzido, considerando a situação

autônoma).

quem escreve, a finalidade do texto

comunicativa,

onde vai circular o texto, que suporte,

(quem escreve/para quem escreve); a

etc.

finalidade ou o propósito (escrever

coletivo

de

os

interlocutores

para quê); a circulação (onde o texto
vai circular); o suporte (qual é o
portador do texto); a linguagem,
organização e forma do texto e seu
tema,

pesquisando

em

meios

impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à
produção do texto, organizando em
tópicos

os

dados

e

as

fontes
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pesquisadas.

Análise

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

Conhecimento

linguística/semiótica

9; 10

português do Brasil:

(alfabetização).

do

alfabeto

do

(EF01LP04) Distinguir as letras do
alfabeto de outros sinais gráficos.

Diferenciar letra do alfabeto de
outros sinais gráficos.

Conhecimento

do

alfabeto

do

português do Brasil.

(EF01LP10) Nomear as letras do
alfabeto e recitá-lo na ordem das
letras.

Conhecimento

das

diversas

grafias do alfabeto/ acentuação:

(EF01LP11) Conhecer, diferenciar e

Letras em formato imprensa e

relacionar

cursiva, maiúsculas e minúsculas.

imprensa e cursiva, maiúsculas e

letras

em

formato

minúsculas.
Construção

do

sistema

alfabético e da ortografia
Análise fonológica.

(EF01LP07) Identificar fonemas e
sua representação por letras.

Construção

do

sistema

alfabético e da ortografia:
Segmentação de palavras em sílabas.

(EF01LP06) Segmentar oralmente
palavras em sílabas.

Construção do sistema alfabético:
Análise fonológica.
(EF01LP13)
identificando

Comparar

palavras,

semelhanças

e

diferenças entre sons de sílabas
Construção

do

sistema

iniciais, mediais e finais.

alfabético e da ortografia:
Análise fonológica.

(EF01LP09)
identificando

Comparar

palavras,

semelhanças

e

diferenças entre sons de sílabas
Construção

do

sistema

iniciais, mediais e finais.

alfabético e da ortografia:
Categorização funcional das letras:

(EF01LP08) Relacionar elementos

arbitrariedade do sistema de escrita.

sonoros (sílabas, fonemas, partes de
palavras) com sua representação

Segmentação

de

palavras/

escrita.

Classificação de palavras por número
de sílabas.
(EF01LP12) Reconhecer a separação
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Construção do sistema alfabético:

das palavras, na escrita, por espaços

Utilização do alfabeto nas tentativas

em branco.

de escrita, com compreensão do
princípio alfabético da língua.

(EF01LP05) Reconhecer o sistema
de

Formas de composição de textos

escrita

alfabética

como

representação dos sons da fala.

poéticos:
Características dos textos poéticos
Disposição

gráfica

(aspectos

estruturantes).

Pontuação:
Ponto

(EF12LP19) Reconhecer, em textos
versificados,

rimas,

jogos

palavras,

de

expressões,

final,

interrogação

e

exclamação.

sonoridades,
palavras,

comparações,

relacionando-as com sensações e
associações.

(EF01LP14) Identificar outros sinais
Formas
narrativas:
narrativa

de

composição
Elementos

de

(personagens,

de

no texto além das letras, como pontos

uma

finais, de interrogação e exclamação

enredo,

e seus efeitos na entonação.

tempo e espaço).
(EF01LP26) Identificar elementos
Formas de composição do texto:

de uma narrativa lida ou escutada,

Adequação ao formato e ao estilo do

incluindo

gênero; rimas, aliteração e

tempo e espaço.

personagens,

enredo,

assonância.
(EF12LP07)

Identificar

e

(re)produzir, em cantiga, quadrinhas,
parlendas, trava-línguas e canções,
rimas, aliterações, assonâncias, o
ritmo de fala relacionado ao ritmo e à
melodia das músicas e seus efeitos de
sentido.

COMPONENTE CURRICULAR – LÍNGUA PORTUGUESA
TEMPO FORMATIVO I – EIXO I - (1º ANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO
TEMAS GERADORES:
•

Ações coletivas para a construção da cidadania

•

Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência

•

O cidadão como sujeito de direitos e deveres
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•

O desemprego, a fome e suas consequências

UNIDADE
TEMÁTICA

COMPETÊNCIAS

OBJETO DO CONHECIMENTO

HABILIDADES

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;

Escuta atenta

(EF15LP10)

8; 9; 10

Escutar,

com atenção, falas de
professores

Oralidade

e

colegas,

formulando

perguntas

pertinentes ao tema e
solicitando
esclarecimentos

sempre

que necessário.
Relato

oral/Registro

informal:

(solicitar

formal

e

informações,

(EF15LP13)

Identificar

finalidades da interação

apresentar opiniões, informar, relatar

oral

experiências, etc.).

contextos comunicativos

em

diferentes

(solicitar

informações,

apresentar

opiniões,

informar,

relatar

experiências, etc.)
Oralidade

pública/

Intercâmbio

(EF15LP09)

convencional em sala de aula: Clareza

se

na exposição de ideias.

intercâmbio

em

clareza,
em

ser

Expressar-

situações
oral

de
com

preocupando-se
compreendido

pelo interlocutor e usando
a palavra com tom de voz
audível, boa articulação e
ritmo adequado.
Características da

(EF15LP11)Reconhecer

conversação espontânea:

características

Turnos de fala.

conversação

da
espontânea

presencial, respeitando os
turnos de fala,selecionando
e

utilizando,

conversação,

durante
formas

a
de

tratamento adequadas, de
acordo com a situação e a
posição do interlocutor.
Contagem de histórias:

(EF15LP19)

Recontar

Reconto de histórias oralmente.

oralmente, com e sem
apoio de imagem, textos
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literários

lidos

pelo

professor.
Produção de texto oral:

(EF01LP19)

Recitação de parlendas, quadrinhas,

parlendas,

trava-línguas.

trava-línguas,

Recitar
quadrinhas,

entonação

com

adequada

e

observando as rimas.
Produção de texto oral:

(EF12LP06) Planejar e

Produção de avisos, recados,

produzir, em colaboração

convites, receitas, instruções

com os colegas e com a

de montagem do campo da

ajuda

vida cotidiana, que possam ser

recados,

avisos,convites,

repassados oralmente.

receitas,

instruções

Estrutura do gênero oral.

montagem, dentre outros

do

professor,

de

gêneros do campo da vida
cotidiana, que possam ser
repassados oralmente por
meio
digitais,
vídeo,

de

ferramentas

em

áudio

considerando

ou
a

situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do
texto.
Planejamento de texto

(EF01LP23) Planejar e

oral Exposição oral:
Planejamento

e

produzir, em colaboração
produção

de

com os colegas e com a

entrevistas, curiosidades, dentre outros

ajuda

gêneros do campo investigativo.

entrevistas,

do

professor,
curiosidades,

dentre outros gêneros do
campo investigativo, que
possam

ser

repassados

oralmente por meio de
ferramentas digitais, em
áudio

ou

vídeo,

considerando a situação
comunicativae

o

tema/assunto/finalidade do
texto.
Leitura/escuta

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;

Protocolos de leitura:

(EF01LP01) Reconhecer

(compartilhada e

8; 9; 10

Disposição

gráfica

que textos são lidos e

(aspectos estruturantesda

escritos da esquerda para a

autônoma).
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leitura).

direita e de cima para
baixo da página.

Decodificação/

(EF12LP01) Ler palavras

Fluência de leitura.

novas com precisão na
decodificação, no caso de
palavras de uso frequente,
ler

globalmente,

por

memorização.
Formação de leitor:

(EF12LP02)

Buscar,

Atribuição de sentido ao

selecionar e ler, com a

texto lido; Finalidade do

mediação

texto/função social.

(leitura

do

professor

compartilhada),

textos que circulam em
meios

impressos

ou

digitais, de acordo com as
necessidades e interesses.
Compreensão em leitura:

(EF12LP04)

Leitura

compreender,

compartilhada

de

Ler

e
em

listas, agendas, calendários,

colaboração

avisos,

receitas,

colegas e com a ajuda do

demontagem

professor ou já com

convites,

instruções

(digitais ou impressos).

com

os

certa autonomia, listas,
agendas,

calendários,

avisos,

convites,

receitas, instruções de
montagem (digitais ou
impressos), dentre outros
gêneros do campo da
vida

cotidiana,

considerando a situação
comunicativa

e

o

tema/assunto do texto
erelacionando sua forma
de organização à sua
finalidade.
Compreensão

em

leitura:

(EF01LP16)

Ler

e

Sonoridade das palavras, rima e

compreender,

aliteração, quadras, quadrinhas,

colaboração

parlendas, trava-línguas, dentre

colegas e com a ajuda do

outros gêneros do campo da vida

professor,

em
com

os

quadras,
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cotidiana.

quadrinhas,

parlendas,

trava-línguas,

dentre

outros gêneros do campo
da

vida

cotidiana,

considerando a situação
comunicativa

e

o

tema/assunto do texto e
relacionando sua forma de
organização

à

sua

finalidade.
Estratégia de leitura:

(EF15LP02)

Pressuposições

expectativas em relação ao

antecipadoras
sentidos

do

dos
texto

texto

Estabelecer

que

vai

ler(pressuposições

relacionado ao campo de

antecipadoras

dos

atuação em estudo.

sentidos, da forma e da
função social do texto),
apoiando-se

em

conhecimentos

seus
prévios

sobre as condições de
produção e recepção desse
texto, o gênero, o suporte
e o universo temático, bem
como

sobre

saliências

textuais, recursos gráficos,
imagens, dados da própria
obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações
e

inferências realizadas

antes e durante a leitura de
textos,

checandoa

adequação das hipóteses
realizadas.
Escrita

Construção do sistema

(EF01LP03)

(compartilhada e

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;

alfabético/Convenções

escritas

Observar

autônoma).

8; 9; 10

da escrita: Convenções

comparando-as

da escrita; Função do

produções escritas,

símbolo.

percebendo semelhanças e

convencionais,
às

suas

diferenças.
Correspondência fonema-grafema:

(EF01LP02)

Escrita espontânea.

espontaneamente ou por

Escrever,
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Correspondência

ditado, palavras e frases de

fonema-grafema.

forma alfabética – usando
letras/grafemas

que

representem fonemas.
Escrita autônoma e compartilhada:

(EF01LP25)

Produção de histórias

tendo o professor como

coletivamente.

escriba,

recontagens

histórias

lidas

Produzir,

professor,

de
pelo

histórias

imaginadas ou baseadas
em livros de imagens,
observando a forma de
composição

de

textos

narrativos (personagens,
enredo, tempo e espaço).
Escrita

autônoma

e

compartilhada:
Registro
quadrinhas,

(EF01LP18)

Registrar,

em colaboração com os

coletivo

de

parlendas,

trava-língua, etc.

colegas e com a ajuda do
professor,

cantigas,

quadras,
parlendas,

quadrinhas,
trava-línguas,

dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana,
considerando a situação
comunicativa

e

o

tema/assunto/finalidade
dotexto.
Produção de textos

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;

(escrita

8; 9; 10

Revisão de texto

(EF15LP06)

Reler

e

revisar o texto produzido

compartilhada e

com a ajuda do professor

autônoma).

e

a

colaboração

dos

colegas, para corrigi-lo e
aprimorá-lo,
cortes,

fazendo
acréscimos,

reformulações, correções
de ortografia e pontuação.

Edição de texto:
Disposição
(aspectos
dos

(EF15LP07)
gráfica

estruturantes
gêneros

Editar

a

versão final do texto, em
colaboração

com

os

colegas e com a ajuda do
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discursivos).

professor,

ilustrando,

quando for o caso, em
suporte adequado, manual
ou digital.
Análise

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

Conhecimento

linguística/semiótica

9; 10

português do Brasil:

(alfabetização).

Distinção

do

entre

alfabeto

do

(EF01LP04) Distinguir as
letras do alfabeto de outros

notações

léxicas

sinais gráficos.

(acento, til, apóstrofo, cedilha).
Conhecimento

do

alfabeto

do

português do Brasil.

(EF01LP10) Nomear as
letras do alfabeto e recitálo na ordem das letras.

Conhecimento das diversas grafias

(EF01LP11)

do alfabeto/ Acentuação:

diferenciar

Letras em formato imprensa e cursiva,

letras

maiúsculas e minúsculas.

imprensa

Conhecer,
e

relacionar

em

formato

e

cursiva,

maiúsculas e minúsculas.
Construção do sistema alfabético

(EF01LP07)

e da ortografia:

fonemas

Fonemas.

representação por letras.

Construção

do

sistema

Identificar
e

(EF01LP06)

alfabético e da ortografia:

oralmente

Segmentação de palavras. Orientação

sílabas.

sua

Segmentar

palavras

em

(alinhamentoe segmentação).
Construção do sistema alfabético

(EF01LP09)

e da ortografia:

palavras,

Comparar

Análise fonológica.

semelhanças e diferenças

identificando

entre sons de sílabas
iniciais, mediais e finais.
Construção do sistema alfabético e

(EF01LP08) Relacionar

daortografia: Análise fonológica

elementos sonoros
(sílabas, fonemas, partes
de palavras) com sua
representaçãoescrita.

Segmentação de

(EF01LP12) Reconhecer a

palavras/Classificação de palavras

separação das palavras, na

por números de sílabas

escrita,

por

espaços

embranco.
Construção do sistema alfabético:

(EF01LP05)

Reconhecer

Utilização do alfabeto nas tentativas de

o

de

escrita, com compreensão do princípio

alfabética

alfabético da língua.

representação dos sons da

sistema

escrita
como
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fala.

Pontuação.

(EF01LP14)

Identificar

outros sinais no texto além
das letras, como pontos
finais,deinterrogação

e

exclamação e seus efeitos
na entonação.
Formas de composição do texto:

(EF01LP20) Identificar e

Adequação ao formato/estrutura do

reproduzir,

em

gênero; Adequação à necessidade de

agendas,

calendários,

interação estabelecida (Quem? Para

regras,

quem? O

receitas,

quê? Quando? Onde?)

- contexto deprodução.

avisos,

listas,

convites,

instruções

de

montagem e legendas para
álbuns, fotos ou ilustrações
(digitais ou impressos), a
formatação e diagramação
específica de cada um
desses gêneros.

Formas de composição de narrativas:

(EF01LP26)Identificar

Aspectos da narrativa: personagens;

elementos

Enredo;

narrativa lida ou escutada,

Tempo e espaço.

incluindo

de

uma

personagens,

enredo, tempoe espaço.
Sinonímia e Antonímia/

(EF01LP15)

Morfologia/Pontuação:

palavras pelo critério de

Ampliação e adequação do vocabulário

aproximação

aogênero.

significado (sinonímia) e
separar
critériode

Agrupar

de

palavras

pelo

oposição

de

significado (antonímia).

COMPONENTE CURRICULAR – LÍNGUA PORTUGUESA
TEMPO FORMATIVO I – EIXO I - (1º ANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – SAÚDE E MEIO AMBIENTE

TEMAS GERADORES:
•

A saúde do planeta

•

O Planeta Terra: a casa das futuras gerações

•

Direito à qualidade de vida dos setores populares
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•

Segurança e defesa da vida

•

As drogas lícitas e ilícitas como ameaça à vida

•

Ser Planetário: O adolescente como cidadão do mundo

•

Cultura Corporal e Comportamento

•

Adolescente, Adultos e Idosos e o Direito à Vida

•

Atitudes em Defesa do Meio Ambiente

UNIDADE
TEMÁTICA
Oralidade.

COMPETÊNCIAS

OBJETO DO CONHECIMENTO

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

Escuta atenta

9; 10

HABILIDADES
(EF15LP10)

Escutar,

com

atenção, falas de professores e
colegas, formulando perguntas
pertinentes ao tema e solicitando
esclarecimentossempre

que

necessário.
Relato oral/ Registro formal e

(EF15LP13) Identificar finalidades

informal.

da interação oral em diferentes
contextos comunicativos (solicitar
informações, apresentar opiniões,
informar, relatar experiências etc.).

Características da conversação

(EF15LP11) Reconhecer

espontânea.

características

da

conversação

espontânea presencial, respeitando
os turnos de fala, selecionando e
utilizando, durante a conversação,
formas de tratamento adequadas, de
acordo com a situação e a
posição do interlocutor.
Aspectos não linguísticos

(EF15LP12) Atribuir significado

(paralinguísticos) no ato da fala:

a

Objetividade.

(paralinguísticos) observados na

aspectos

não

linguísticos

fala, como direção do olhar, riso,
gestos, movimentos da cabeça (de
concordância ou discordância),
expressãocorporal, tom de voz.
Produção de texto oral:

(EF01LP19) Recitar parlendas,

Sequência na exposição de ideias.

quadras, quadrinhas, trava- línguas,
com entonação adequada e
observando as rimas.

Planejamento de texto oral

(EF01LP23) Planejar e produzir,

Exposição oral

em colaboração com os colegas e
com

a

ajuda

do

professor,

entrevistas, curiosidades, dentre
outros

gêneros

do

campo

investigativo, que possam ser
repassados oralmente por meio de
ferramentas digitais, em áudio ou
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vídeo, considerando a situação
comunicativa

e

o

tema/assunto/finalidade do texto.
Produção de texto oral

(EF12LP13)

Estrutura do texto oral.

colaboração com os colegas e
com

a

Planejar,

ajuda

do

em

professor,

slogans e peça de campanha de
conscientização

destinada

ao

público infantil que possam ser
repassados oralmente por meio
de ferramentas digitais, em áudio
ou

vídeo,

situação

considerando

comunicativa

e

a
o

tema/assunto/finalidade do texto.
Leitura/escuta
(compartilhada e

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9; 10

Protocolos e leitura: Disposição

(EF01LP01)

gráfica (aspectos estruturantes).

textos são lidos e escritos da

Reconhecer

que

esquerda para a direita e de cima

autônoma).

para baixo da página.
Leitura colaborativa e autônoma:

(EF15LP16) Ler e compreender,

Atribuição de sentido ao texto lido;

em colaboração com os colegas e

Finalidade e função social.

com a ajuda do professor e, mais
tarde, de maneira autônoma,
textosnarrativos de maior porte
como

contos

fadas,

(populares,

acumulativos,

de
de

assombração etc.) e crônicas.
Estratégia de leitura

(EF15LP03) Localizar informações

Localizar informação explícita

explícitas em textos.

Leitura de imagens e

(EF15LP14) Construir o sentido

narrativas visuais:

de histórias em quadrinhos e

Linguagem verbal e não-verbal.

tirinhas, relacionando imagens e
palavras e interpretando recursos
gráficos (tipos de balões, de
letras,onomatopeias).

Apreciação estética/Estilo:

(EF15LP17) Apreciar poemas

Formas de representação.

visuais e concretos, observando
efeitos de sentido criados pelo
formato do texto na página,
distribuição e diagramação das
letras,

pelas

ilustrações

e

poroutros efeitos visuais.
Estratégia de leitura

(EF15LP04) Identificar o efeito
de sentido produzido pelo uso de
recursos

expressivos

visuais

em

gráficotextos

multissemióticos.
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Compreensão em leitura:

(EF12LP10) Ler e compreender,

Finalidade do texto.

em colaboração com os colegas e
com

a

ajuda

do

professor,

cartazes, avisos, folhetos, regras e
regulamentos que organizam a
vida

na

comunidade

escolar,

dentre outros gêneros do campo
da atuação cidadã, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

Compreensão

em

leitura:

(EF12LP17)

Ler

e

Identificação do tema/assunto do

compreender, em colaboração

texto.

com os colegas e com a ajuda
do professor, enunciados de
tarefas escolares, diagramas,
curiosidades, pequenos relatos
de experimentos, entrevistas,
verbetes

de

enciclopédia

infantil, entre outros gêneros
do

campo

investigativo,

considerando

a

situação

comunicativa e o tema/assunto
do texto.
Compreensão

em

leitura:

(EF01LP16)

Ler

e

Sonoridade das palavras, rima

compreender, em colaboração

e aliteração.

com os colegas e com a ajuda
do

professor,

quadras,

quadrinhas, parlendas, travalínguas, dentre outros gêneros
do campo da vida cotidiana,
considerando

a

situação

comunicativa e o
tema/assunto

do

texto

e

relacionando sua forma de
organização à sua finalidade.
Compreensão

em

leitura:

(EF12LP08)

Ler

e

Identificação do tema do texto;

compreender, em colaboração

Interlocutores

com os colegas e com a ajuda

social).

(papel/função

do professor, fotolegendas em
notícias, manchetes e lides
em notícias, álbum de fotos
digital noticioso e notícias
curtas para público infantil,

127

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
148 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

dentre

outros gêneros

campo

do

jornalístico,

considerando

a

comunicativa

situação
e

o

tema/assunto do texto.
Compreensão

em

leitura:

(EF12LP09)

Ler

e

Atribuição de sentido ao texto

compreender, em colaboração

lido; Finalidade do texto/função

com os colegas e com a ajuda

social.

do professor, slogans, anúncios
publicitários

e

textos

de

campanhas de conscientização
destinados ao público infantil,
dentre outros.
Escrita
(compartilhada e
autônoma).

1; 2; 3; 4; 5; 6;
7; 8; 9; 10

sistema

(EF01LP03) Observar escritas

da

convencionais, comparando-as

escrita: Convenções da escrita;

às suas produções escritas,

Função do símbolo.

percebendo

Construção

do

alfabético/Convenções

semelhanças

e

diferenças.
Correspondência

fonema-

grafema.

(EF01LP02)Escrever,
espontaneamente

ou

por

ditado, palavras e frases de
alfabética

–

usandoletras/grafemas

que

forma

representem fonemas.
Escritaautônoma compartilhada:

(EF01LP25) Produzir, tendo o

Aspectos da narrativa: personagens;

professor

enredo; tempo e espaço.

recontagens de histórias lidas pelo

como

escriba,

professor, histórias imaginadas ou
baseadas em livros de imagens,
observando

a

forma

de

composição de textos narrativos
(personagens, enredo, tempo e
espaço).
Escrita

autônoma

e

(EF01LP18)

Registrar,

em

compartilhada:

colaboração com os colegas e

Ideia de representação; Unidade.

com

a

ajuda

do

professor,

cantigas, quadras, quadrinhas,
parlendas, trava-línguas, dentre
outros gêneros do campo da vida
cotidiana,

considerando

a

situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.
Construção

do

sistema

(EF12LP03)

Copiar

textos
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alfabético/Estabelecimento de
relações

anafóricas

referenciaçãoe

construção

breves,

mantendo

suas

na

características e voltando para o

da

texto sempre que tiver dúvidas

coesão.

sobre sua distribuição gráfica,
espaçamento entre as palavras,
escrita das palavras e pontuação.

Escrita compartilhada

(EF01LP21)

Unidade textual; Adequação ao

colaboração com os colegas e com

Escrever,

tema; Adequação à esfera de

a ajuda do professor, listas de

circulação.

regras

e

em

regulamentos

que

organizam a vida na comunidade
escolar, dentre outros gêneros do
campo

da

atuação

cidadã,

a

situação

considerando

comunicativa e o tema/assunto do
texto.
Escrita

autônoma

e

(EF01LP17) Planejar e produzir,

compartilhada:

em colaboração com os colegas e

Função social e cognitiva da leitura.

com a ajuda do professor, listas,
agendas,

calendários,

avisos,

convites, receitas, instruções de
montagem
álbuns,

e

legendas

fotos

ou

para

ilustrações

(digitais ou impressos), dentre
outros gêneros do campo da vida
cotidiana,
situação

considerando
comunicativa

tema/assunto/

a
e

o

finalidade

do

Escrever,

em

texto.
Escrita compartilhada:
Escrita

compartilhada;

(EF12LP11)
Estrutura

colaboração com os colegas e

textual, composição e estilo de cada

com

gênero discursivo.

fotolegendas

a

ajuda

do

professor,

em

notícias,

manchetes e lides em notícias,
álbum de fotos digital noticioso e
notícias

curtas

para

público

infantil, digitais ou impressos,
dentre outros gêneros do campo
jornalístico,

considerando

situaçãocomunicativa

e

a
o

tema/assunto do texto.
Escrita compartilhada:

(EF12LP12)

Estrutura textual, composição e

colaboração com os colegas e com

Escrever,

em

estilo de cada gênero discursivo.

a ajuda do professor, slogans,
anúncios publicitários e textos de
campanhasdeconscientização
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destinados

ao

público

infantil,

dentre outros gêneros do campo
publicitário,

considerando

a

situaçãocomunicativa e o tema/
assunto/finalidade do texto.
(EF01LP22) Planejar e produzir,

Produção de textos

em colaboração com os colegas e
com

a

ajuda

do

professor,

diagramas,entrevistas,
curiosidades,

dentre

outros

gêneros do campo investigativo,
digitais

ou

considerando

impressos,
a

comunicativa

situação
e

o

tema/assunto/finalidade do texto.

Produção de textos
(escrita
compartilhada

1; 2; 3; 4; 5; 6;
7; 8; 9; 10

(EF15LP08)

Utilização de tecnologia digital

Utilizar

software,

inclusive programas de edição de
texto, para editar e publicar os

e

textos produzidos, explorando os

autônoma).

recursos
multissemióticosdisponíveis.

1; 2; 3; 4; 5; 6; Construção do sistema alfabético: (EF01LP05)

Análise
linguística/semiótica
(alfabetização).

7; 8; 9; 10

Reconhecer

sistema

de escrita, com compreensão do

como representação dos sons da

princípio alfabético da língua.

fala.

Conhecimento

(EF01LP11)

das

diversas

de

escrita

o

Utilização do alfabeto nas tentativas

alfabética

Conhecer,

grafias do alfabeto/Acentuação:

diferenciar e relacionar letras em

Categorização gráfica.

formato

imprensa

e

cursiva,

maiúsculas e minúsculas.
Construção do sistema alfabético

(EF01LP07) Identificar fonemas

e da ortografia

e sua representação por letras.

Construção

do

sistema

(EF01LP06)

alfabético e da ortografia:
Orientação

(alinhamento

Segmentar

oralmente palavras em sílabas.
e

segmentação).
Segmentação

de

(EF01LP12)

a

palavras,

na

separação

por número de sílabas.

escrita, por espaços em branco.

Construção

(EF01LP08)

do

sistema

das

Reconhecer

palavras/Classificação de palavras

Relacionar

alfabético e da ortografia:

elementos

sonoros

Categorização funcional das letras:

fonemas,partes

arbitrariedade do sistema de escrita.

comsua representação escrita.

Construção do sistema alfabético

(EF01LP09) Comparar palavras,

e da ortografia.

identificando

de

(sílabas,
palavras)

semelhanças

e

diferenças entre sons de sílabas
iniciais, mediais e finais.
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Construção do sistema alfabético.

(EF01LP13) Comparar palavras,
identificando

semelhanças

e

diferenças entre sons de sílabas
iniciais, mediais e finais.
Forma de composição do texto:

(EF01LP20)

Adequação ao formato/estrutura do

reproduzir, em listas, agendas,

gênero; Adequação à necessidade de

calendários,

interação estabelecida (Quem? Para

convites, receitas, instruções de

quem? O quê? Quando? Onde?

montagem

- Contexto de produção.

álbuns,

fotos

(digitais

ou

Identificar

regras,

e

formatação

e

avisos,

legendas
ou

para

ilustrações

impressos),
e

a

diagramação

específica de cada um desses
gêneros.
Forma

de

composição

do

(EF01LP24)

Identificar

e

texto/Adequação do textos às

reproduzir, em enunciados de

normas de escrita:

tarefas

Adequação ao formato/estrutura do

entrevistas, curiosidades, digitais

gênero.

ou impressos, a formatação e

escolares,

diagramas,

diagramação específica de cada
um desses gêneros, inclusive em
suas versões orais.
Forma

de

denarrativas:
narrativa:

composição
Aspectos

personagens;

da

Enredo;

Tempo eespaço.

(EF01LP26)

Identificar

elementos de uma narrativa lida
ou

escutada,

incluindopersonagens,

enredo,

tempo e espaço.
Forma de composição do texto

(EF12LP14)

Identificar

e

reproduzir, em fotolegendas de
notícias, álbum de fotos digital
noticioso, cartas de leitor (revista
infantil), digitais ou impressos, a
formatação

e

diagramação

específica de cada um desses
gêneros,

inclusive

em

suas

versões orais.
Forma de composição do texto.

(EF12LP15) Identificar a forma
de

composição

de

slogans

publicitários.
Forma de composição do texto.

(EF12LP16)

Identificar

reproduzir,

em

publicitários
campanhas

e
de

e

anúncios
textos

de

conscientização

destinados ao público infantil
(orais e escritos, digitais ou
impressos),

a

formatação

e
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diagramação específica de cada
um desses gêneros,inclusive o uso
de imagens.
Sinonímiae

(EF01LP15) Agrupar palavras

Antonímia/Morfologia/Pontuação -

pelo critério de aproximação de

Ampliação

significado (sinonímia) e separar

e

adequação

do

vocabulário ao gênero.

palavras pelo critério de oposição
de significado (antonímia).

COMPONENTE CURRICULAR – LÍNGUA PORTUGUESA
TEMPO FORMATIVO I – EIXO II - (2º e 3º ANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA
TEMAS GERADORES:
•

Diversidade Cultural

•

Gênero: o lugar da mulher na sociedade

•

Identidade afro-brasileira e Indígena

•

A família e a sociedade plural: crise e sentidos

•

Projeto de Vida

UNIDADE TEMÁTICA

Oralidade

COMPETÊNCIA
S

OBJETO
CONHECIMENTO

1; 2; 3; 4; 5; 6;
7; 8; 9; 10

Escuta atenta.

DO

HABILIDADES

(EF15LP10)

Escutar,

com atenção, falas de
professores e colegas,
formulando

perguntas

pertinentes ao tema e
solicitando
esclarecimentos sempre
quenecessário.
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Relato Oral/Registro

(EF15LP13) Identificar

formal e informal.

finalidades da interação
oral

em

diferentes

contextos
comunicativos (solicitar
informações, apresentar
opiniões,

informar,

relatar

experiências

etc.).
Características

(EF15LP11)

da

Reconhecer

conversação

espontânea

-

características

da

Diferentes tipos de

conversação espontânea

conversação,

presencial, respeitando

em

diferentes

os

turnos

de

situações

selecionando

comunicativas.

utilizando,

fala,
e

durante

a

conversação, formas de
tratamento
de

adequadas,

acordo

com

a

situação e a posição do
interlocutor.
Contagem de
história.

(EF15LP19) Recontar
oralmente, com e sem
apoio

de

imagem,

textos literários lidos
pelo professor.
Produção de texto oral.

(EF02LP15)
cantigas

Cantar
e

canções,

obedecendo ao ritmo e à
melodia.

Leitura/escuta (compartilhada e

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;

Reconstrução das condições

(EF15LP01) Identificar a

autônoma).

8; 9; 10

de produção e recepção de

função social de textos

textos.

que circulam em campos
da vida social dos quais
participa cotidianamente
(a

casa,

a

rua,

a

comunidade, a escola) e
nas mídias impressa, de
massa

e

digital,

reconhecendo para que
fossem produzidos, onde
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circulam

quem

os

produziu e a quem se
destinam.
Apreciação estética/Estilo.

(EF12LP18)

Apreciar

poemas e outros textos
versificados,

observando

rimas, sonoridades, jogos
de palavras, reconhecendo
seu

pertencimento

ao

mundo imaginário e sua
dimensão

de

encantamento,

jogo

e

fruição.
Formação do leitor literário.

(EF15LP15)
Reconhecer

que

ostextos

literários

fazem

parte

do

mundo do imaginário
e

apresentam

uma

dimensão lúdica, de
encantamento,
valorizando-os,
sua

em

diversidade

cultural,

como

patrimônio

artístico

da humanidade.
Formação do leitor literário/

(EF15LP18)

Leitura multissemiótica.

texto com

Relacionar

ilustrações e outros recursos
gráficos.
Formação de leitor

(EF12LP02)

Leitura

selecionar e ler, com a

compartilhada

Procedimentos

e

mediação

Buscar,

doprofessor

comportamentos

leitores:

(leitura

mobilização

diversas

textos que circulam em

das

habilidades de leitura.

meios

compartilhada),

impressos

ou

digitais, de acordo comas
necessidades e interesses.
Decodificação/Fluência

de

(EF12LP01)

Ler

leitura: Leitura de textos de

palavras

gêneros ligados a organização

precisão

da vida em sociedade:avisos,

decodificação, no caso de

folhetos,

palavras

regras

regulamentos, etc.

e

novas

com
na

de

uso

frequente,

ler

globalmente,

por

memorização.
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Compreensão em leitura -

(EF02LP12)

Leitura e compreensão com

compreender

autonomia;

autonomia cantigas, letras

Características de cada um dos

de canção, dentre outros

gêneros do campo da vida

gêneros do campo da vida

cotidiana (organização interna;

cotidiana, considerando a

marcas linguísticas; conteúdo

situação comunicativa e o

temático)

tema/assunto do texto e

e

dos

textos

específicos a serem lidos.

Ler
com

e
certa

relacionando sua forma de
organização

à

sua

finalidade.
Formação do leitor literário
-As

características

de

gêneros

(EF02LP26) Ler e
compreender,
certa

com

autonomia,

literários diversos, inclusive

textos literários, de

dramáticos e poéticos.

gêneros
variados,desenvolven
do

o

gosto

pela

leitura.

Escrita
autônoma).

(compartilhada

e

1; 2; 3; 4; 5; 6; Escrita compartilhada
7; 8; 9; 10

(EF12LP05) Planejar e

-Produção do texto com o

produzir, em colaboração

gênero do campo artístico.

com os colegas e com a

-Planejamento e escrita, que

ajuda do professor, (re)

significam organizar as ideias

contagens

para

poemas e outros textos

depois

colocá-las

no

papel.

de

histórias,

versificados

(letras

canção,

quadrinhas,

de

cordel), poemas visuais,
tiras

e

histórias

quadrinhos,

em
dentre

outrosgêneros do campo
artístico-literário,
considerando
asituaçãocomunicativa e a
finalidade do texto.
Construção

do

sistema

(EF12LP03)

Copiar

alfabético/Estabelecimento

textos breves, mantendo

de relações anafóricas na

suas

referenciação e construção

voltando para o texto

da coesão.

sempre

que

dúvidas

sobre

características

distribuição

tiver
sua
gráfica,

espaçamento
palavras,

e

entre

escrita

as
das

palavras e pontuação.
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Escrita

autônoma

e

(EF02LP14)

Planejar

e

compartilhada: Produção de

produzir pequenos relatos

pequenos

fatos

de observação de processos,

mantendo as características do

de fatos, de experiências

gênero estudado.

pessoais,

relatos,

mantendo

as

características do gênero,
considerando

a

situação

comunicativa

e

o

tema/assunto do texto.
Construção

do

sistema

alfabético/Convenções

da

(EF02LP01) Utilizar, ao
produzir o texto, grafia

escrita

correta

-Letras maiúsculas;

conhecidas

-

Segmentação

entre

as

de

palavras
ou

com

estruturas silábicas já

palavras;

dominadas,

-Pontuação;

maiúsculas em início de

Obs.

Os

objetos

conhecimento

de

acima

terão

letras

frases e em substantivos
próprios,

segmentação

atenção especial na produção

entre as palavras, ponto

do texto.

final,

ponto

de

interrogação e ponto de
exclamação.
Escrita

autônoma

compartilhada:

e

Escrita

de

textos baseados em narrativas

(EF02LP27)

Reescrever

textos narrativos literários
lidos pelo professor.

literárias lidas pelo professor,
ou

seja,

a

informações

partir

das

previamente

adquiridas.

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma).

1; 2; 3; 4; 5; 6;
7; 8; 9; 10

Planejamento de textos
-Organizar
escrita
diversos

ideias

levando
fatores,

(EF15LP05)

da
em

préconta

com

Planejar,

com a ajuda do professor,
o

texto

que

será

o

produzido, considerando a

objetivo da produção do texto

situação comunicativa, os

final.

interlocutores

(quem

escreve/para

quem

escreve); a finalidade ou o
propósito (escrever para
quê); a circulação (onde o
texto

vai

circular);

o

suporte (qual é o portador
do texto); a linguagem,
organização e forma do
texto

e

pesquisando
impressos

seu

tema,

em

meios

ou

digitais,
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sempre que for preciso,
informações necessárias à
produção

do

texto,

organizando em tópicos os
dados

e

as

fontes

e

(re)

pesquisadas.

Análise
linguística/semiótica(alfabetizaçã
o).

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;

Forma de composição do

(EF12LP07)

8; 9; 10.

texto: Recursos linguísticos

Identificar

e

produzir, em cantiga,

discursivos

constituem

os

que
gêneros

previstos.

quadras,

quadrinhas,

parlendas,
línguas

travae

canções,

rimas,

aliterações,

assonâncias, o ritmo
de fala relacionado ao
ritmo e à melodia das
músicas e seus efeitos
de
sentido.*Assonâncias:
é

uma

figura

linguagem
recurso

de

ou

um

sonoro

que

consiste

em

repetir

sons de vogais em um
verso

ou

em

uma

frase.
Conhecimento do alfabeto do

(EF02LP06)

português do Brasil.

princípio

Perceber

acrofônico

o
que

opera nos nomes das letras
do alfabeto. (1)
*Acrofonia consiste em dar
às letras de um sistema de
escrita uma denominação
de modo que o nome de
cada letra começa com essa
mesma letra.
A, abacate, amarelo, amor,
são nomes acrofônicos da
letra A.
Construção do sistema

(EF02LP04) Ler e escrever

alfabético

corretamente palavras com

e

da

ortografia:
Estudo

contextualizado

sílabas CV, V, CVC, CCV,
de

palavras com sílabas: CV, V,

identificando que existem
vogais em todas as sílabas.
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CVC, CCV.
Obs.: C= Consoante
V= Vogal.
Construção do sistema

(EF02LP03) Ler e escrever

alfabético

palavras

e

da

ortografia:

com

correspondências regulares

Letras e fonemas (f, v, t, d, p,

diretas

b)

correspondências

fonemas (f, v, t, d, p, b) e

regulares contextuais (c e q; e

correspondências regulares

e o, em posição átona em final

contextuais (c e q; e e o, em

de palavra).

posição átona em final de

e

entre

letras

e

palavra).
Construção do sistema

(EF02LP02)

Segmentar

alfabético

palavras

sílabas

e

da

ortografia:

em

e

remover e substituir sílabas

-Segmentação

de

iniciais, mediais ou finais

palavras em sílabas e

para criar novas palavras.

substituição de sílabas
iniciais,

mediais

ou

finais para criar novas
palavras.
Construção do sistema

(EF02LP05) Ler e escrever

alfabético

corretamente palavras com

e

da

ortografia:
Palavras

marcas de nasalidade (til,

com

marcas

de

m, n).

nasalidade (til, m, n).
Segmentação de palavras/

(EF02LP08)

Classificação de palavras por

corretamente as palavras ao

número de sílabas.

escrever frases e textos.

Conhecimento das diversas

(EF02LP07)

grafias

palavras,

do

alfabeto/

Segmentar

Escrever

frases,

textos

Acentuação Reconhecimento

curtos nas formas imprensa

das

e cursiva.

diferentes

formas

de

registro gráfico das letras.
Forma de composição

(EF12LP19) Reconhecer,

de texto poético
Recursos

em

linguísticos

e

textos

versificados,

rimas, sonoridades, jogos

discursivos que constituem os

de

gêneros poéticos previstos.

expressões, comparações,

palavras,

relacionando-as

palavras,

com

sensações e associações.
Pontuação

-

Ponto

final,

(EF02LP09)

ponto de interrogação e ponto

adequadamente

de exclamação.

ponto

final,

Usar

ponto

de

interrogação e ponto de
exclamação.
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Oralidade.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;

Escuta atenta.

(EF15LP10) Escutar, com

8; 9; 10

atenção,

falas

professores

e

formulando

de
colegas,

perguntas

pertinentes

ao

tema

e

solicitando
esclarecimentos

sempre

quenecessário.
Escuta atenta
Oralidade
Intercâmbio

(EF15LP09) Expressarpública/
convencional

em sala de aula.

se

em

situações

intercâmbio

oral

de
com

clareza, preocupando-se
em

ser

pelo

compreendido

interlocutor

e

usando apalavra com tom
de

voz

audível,

boa

articulação

e

ritmoadequado.
Relato oral/Registro formal e

(EF15LP13)

informal.

finalidades da interação
oral

Identificar

em

diferentes

contextos

comunicativos

(solicitar

informações,

apresentar

opiniões,

informar,

relatar

experiências etc.).
Características
conversação espontânea.

da

(EF15LP11) Reconhecer
características

da

conversação espontânea
presencial, respeitando os
turnos

de

fala,

selecionando
utilizando,

e
durante

a

conversação, formas de
tratamento adequadas, de
acordo com a situação e a
posição do interlocutor.

Contagem de histórias.

(EF15LP19)

Recontar

oralmente, com e sem
apoio de imagem, textos
literários

lidos

pelo

professor.
Produção de texto oral.

(EF02LP15)
cantigas

Cantar
e

canções,

obedecendo ao ritmo e à
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melodia.
(EF12LP06) Planejar e

Produção de texto oral.

produzir, em colaboração
com os colegas e com a
ajuda

do

professor,

recados, avisos, convites,
receitas,

instruções

de

montagem, dentre outros
gêneros do campo da vida
cotidiana, que possam ser
repassados oralmente por
meio

de

ferramentas

digitais, em áudio ou
vídeo,

considerando

a

situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade
do texto.
Leitura/escuta
autônoma).

(compartilhada

e

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;

Escrita

e

8; 9; 10.

compartilhada:

(EF02LP13) Planejar e

Produção

produzir bilhetes e cartas,

textual com os gêneros do

em meio impresso e/ou

campo da vida cotidiana;

digital,

Vetores

autônoma

da

produção

processo

de

dentre

outros

do

gêneros do campo da vida

escrita

cotidiana, considerando a

ou

situação comunicativa e o

(situação/tema
assunto/finalidade).

tema/assunto/finalidade
do texto.

Escrita

autônoma

e

(EF02LP14) Planejar e

compartilhada: Planejamento

produzir pequenos relatos

e produção de texto.

de

observação

de

processos, de fatos, de
experiências

pessoais,

mantendo

as

características do gênero,
considerando a situação
comunicativa

e

o

tema/assuntodo texto.
Construção do sistema

(EF02LP01) Utilizar, ao

alfabético/ Convenções

produzir o texto, grafia

da escrita:

correta

Letras maiúsculas em início

conhecidas

de frasese em substantivos

estruturas silábicas já

próprios.Segmentação

dominadas,

entre

de

palavras
ou

com

letras

as palavras.Pontuação: ponto

maiúsculas em início de

final, ponto de interrogação e

frases e em substantivos

ponto de exclamação.

próprios,

segmentação
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entre as palavras, ponto
final,

ponto

de

interrogação e ponto de
exclamação.
Escrita

autônoma

compartilhada

e

(EF02LP27) Reescrever

-

textos narrativos literários
lidos pelo professor.

Reescrita individual de
textos

lidos

peloprofessor;Organizaç
ão interna do texto.
Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma).

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;
8; 9; 10.

Revisão de texto

(EF15LP06) Reler e
revisar

o

texto

produzido com a ajuda
do

professor

e

colaboração

a
dos

colegas, para corrigi-lo
e aprimorá-lo, fazendo
cortes,

acréscimos,

reformulações,
correções de ortografia
e pontuação.
Edição de texto

(EF15LP07)

Editar

a

versão final do texto, em
colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor,
ilustrando, quando for o
caso,

em

suporte

adequado,manual ou digital.
Análise
linguística/semiótica(alfabetização).

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;

Construção do sistema

(EF02LP02)

8; 9; 10

alfabético

palavras

e

da

ortografia:

Segmentar
em

sílabas,remover e substituir

Segmentação

sílabas iniciais, mediais ou

de

palavras.

finais

para

criar

novas

palavras.
Construção do sistema

(EF02LP03)

alfabético

escrever

e

da

ortografia:

Ler

palavras

e
com

correspondências

Correspondências regulares

regulares

diretas

e

letras e fonemas (f, v, t, d,

fonemas (f, v, t, d, p,

p, b) e correspondências

b);Correspondências

regulares contextuais (c e

regulares contextuais (c e q;

q; e e o, em posição átona

e e o, em posição átona em

em finalde palavra).

entre

letras

diretas

entre

final de palavra).

Construção

do

sistema alfabético e da

(EF02LP04)
escrever

Ler

e

corretamente
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ortografia;

palavras com sílabas CV,

Registro de palavras

V,

contextualizadas com

identificando

sílabas

existem vogais em todas

CV,

V,

CVC,CCV,

CVC,

CCV,
que

as sílabas.

identificando

que

existem

em

vogais

todas as sílabas.
Construção do sistema

(EF02LP05) Ler e escrever

alfabético

corretamente palavras com

e

da

ortografia:

marcas de nasalidade (til,

Palavras com marcas de

m, n).

nasalidade (til, m, n).
Conhecimento do alfabeto do

(EF02LP06)

português do Brasil:

princípio

Princípio acrofônico que

opera nos nomes das letras

opera nos nomes das

do alfabeto.

Perceber

acrofônico

o
que

letras do alfabeto.
Conhecimento
diversas

grafias

das

(EF02LP07)

do

palavras,

Escrever

frases,

textos

alfabeto/ Acentuação -

curtos nas formas: imprensa

Reconhecimento

e cursiva.

diferentes
registro

formas
gráfico

das
de
das

letras.
Segmentação

de

(EF02LP08)

Segmentar

palavras/ Classificação

corretamente as palavras ao

de

escrever frases e textos.

palavras

por

número de sílabas.
Pontuação

(EF02LP09)

- Ponto final, ponto de

adequadamente ponto final,

interrogação e ponto de

ponto de interrogação e

exclamação.

ponto de exclamação.

Morfologia:

(EF02LP11)

Aumentativo

Usar

Formar

o

e

aumentativo e o diminutivo

diminutivo; Aumentativo

de palavras com os sufixos

e o diminutivo de palavras

- ão e -inho/-zinho.

com os sufixos -ão e inho/-zinho.
Forma de composição do

(EF02LP16) Identificar e

texto:

reproduzir,

Cartas, bilhetes, avisos,

recados, avisos, cartas, e-

receitas etc.

mails,

em

receitas

bilhetes,

(modode

fazer), relatos (digitais ou
impressos), a formatação e
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diagramação específica de
cada um dessesgêneros.
Formas de composição de

(EF02LP29) Observar, em

textos poéticos visuais:

poemas visuais, o formato

Características

do

gênero

do texto na página, as
ilustrações e outros efeitos

poemas visuais.

visuais.
Forma de composição

(EF02LP17) Identificar e

do

reproduzir, em relatos de

texto:

que

Expressões

marquem

passagem
(antes,

do

experiências pessoais, a

a
tempo

sequência

dos

fatos,

depois,ontem,

utilizando expressões que

hoje, amanhã, outro dia,

marquem a passagem do

antigamente, há muito

tempo

(antes,

depois,

tempo etc.), e o nível de

ontem,

hoje,

amanhã,

informatividade

outro dia, antigamente,

necessário.

hámuito tempo e e etc) e o
nível de informatividade
necessário.

Formas de composição

(EF02LP28) Reconhecer o

de

narrativas:

conflito gerador de uma

Características de uma

narrativa ficcional e sua

narrativa;

Identificar

resolução, além de palavras,

trechos de textos lidos

expressões e frases que

que possam caracterizar

caracterizam personagens e

elementos das narrativas

ambientes.

ficcionais literárias.

COMPONENTE CURRICULAR – LÍNGUA PORTUGUESA
TEMPO FORMATIVO I – EIXO II - (2º e 3° ANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO

TEMAS GERADORES:
•

Ações coletivas para a construção da cidadania

•

Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência

•

O cidadão como sujeito de direitos e deveres

•

O desemprego, a fome e suas consequências

UNIDADE
TEMÁTICA
Oralidade.

COMPETÊNCIAS

OBJETO DO CONHECIMENTO

HABILIDADES

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

Escuta atenta

(EF15LP10)

9; 10

falas

de

Escutar,

professores

comatenção,
e

colegas,

formulando perguntaspertinentes ao
tema e solicitando esclarecimentos
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sempre que necessário.
Relato

oral/

Registro

formal

e

informal

(EF15LP13) Identificar finalidades da
interação oral em diferentes contextos
comunicativos (solicitar informações,
apresentar opiniões, informar, relatar
experiências etc.).

Características

da

conversação

espontânea.

(EF15LP11)

Reconhecer

características

da

conversação

espontânea presencial, respeitando
os turnos de fala, selecionando e
utilizando, durante a conversação,
formas de tratamento adequadas, de
acordo com a situação e a posição do
interlocutor.
Aspectos

não

linguísticos

(paralinguísticos) no ato da fala.

(EF15LP12) Atribuir significado a
aspectos

não

(paralinguísticos)

linguísticos
observados

na

fala, como direção do olhar, riso,
gestos, movimentos da cabeça (de
concordância

ou

discordância),

expressão corporal, tom de voz.
Produção de textos do gênero do

(EF02LP19) Planejar e produzir, em

campo jornalístico.

colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, notícias curtas
para público infantil, para compor
jornalfalado que possa ser repassado
oralmente ou em meio digital, em
áudio ou vídeo, dentre outros gêneros
do campo jornalístico, considerando
asituação

comunicativa

e

o

tema/assunto do texto.
Planejamento

de

texto

oral/

(EF02LP24) Planejar e produzir, em

Exposição oral

colaboração com os colegas e com a

Planejamento e produção de textos

ajuda

desses gêneros — articuladas com três

experimentos, registros de observação,

vetores da produção textual: a situação

entrevistas, dentre outros gêneros do

comunicativa; o tema ou assunto; a

campo investigativo, que possam ser

finalidade da produção.

repassados oralmente por meio de

do

professor,

relatos

de

ferramentas digitais, em áudio ou
vídeo,

considerando

comunicativa

e

o

a

situação

tema/assunto/

finalidade do texto.
Reconto de história.

(EF15LP19) Recontar oralmente,
com e sem apoio de imagem,
textos

literários

lidos

pelo
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professor.
Produção de texto oral.

(EF12LP13) Planejar, em colaboração
com os colegas e com a ajuda do
professor, slogans e peça de campanha
de

conscientização

público

infantil

destinada

ao

possam

ser

que

repassados oralmente por meio de
ferramentas digitais, em áudio ou
vídeo,

considerando

a

comunicativa

situação

e

o

tema/assunto/finalidade do texto.
Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma).

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

Formação do leitor literário:

(EF02LP26) Ler e compreender, com

9; 10.

O desenvolvimento das habilidades

certa autonomia, textos literários, de

de leitura como um todo; O caráter

gêneros variados, desenvolvendo o

não utilitário (lúdico/estético) dos

gosto pela leitura.

textos literários; As características
de

gêneros

literários

diversos,

inclusivedramáticos epoéticos.
Pesquisa:
Textos

(EF02LP21) Explorar, com a

informativos

de

diferentes

ambientes digitais de pesquisa.

mediação do professor, textos
informativos

de

ambientes

digitais

diferentes
de

pesquisa,conhecendo

suas

possibilidades.
Informações coletadas em atividades

(EF02LP20) Reconhecer a função de

de pesquisa.

textos

utilizados

para

apresentar

informações coletadas em atividades
de

pesquisa

(enquetes,

entrevistas,

pequenas

registros

de

experimentações).
Compreensão em leitura
Leitura

e

compreensão

(EF02LP12)Ler e compreender com
textos

certa autonomia cantigas, letras de

pertencentes aos gêneros do campo da

de

canção, dentre outros gêneros do

vida cotidiana.

campo da vida cotidiana, considerando
a

situação

comunicativa

e

o

tema/assunto do texto e relacionando
sua forma de organização à sua
finalidade.
Recursos expressivos gráfico-visuais.

(EF15LP04) Identificar o efeito de
sentido produzido pelo uso de recursos
expressivos gráfico-visuais em textos
multissemióticos.

Compreensão em leitura

(EF12LP10) Ler e compreender, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, cartazes, avisos,
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folhetos, regras e regulamentos que
organizam a vida na comunidade
escolar, dentre outros gêneros do
campo

da

atuação

cidadã,

a

situação

considerando

comunicativa e o tema/assunto do
texto.
Compreensão em leitura

(EF12LP17) Ler e compreender, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, enunciados de
tarefas

escolares,

diagramas,

curiosidades, pequenos relatos de
experimentos, entrevistas, verbetes
de enciclopédia infantil, entre outros
gêneros do campo investigativo,
considerando

a

situação

comunicativa e o tema/assunto do
texto.
Compreensão

leitura:

(EF12LP08) Ler e compreender, em

Características de cada um dos gêneros

em

colaboração com os colegas e com a

do campo jornalístico (organização

ajuda do professor, fotolegendas em

interna; marcas linguísticas; conteúdo

notícias, manchetes e lides em

temático) e dos textos específicos a

notícias, álbum de fotos digital

serem lidos.

noticioso e notícias curtas para
público

infantil,

gêneros

do

considerando

dentre

campo

outros

jornalístico,

a

situação

comunicativa e o tema/assunto do
texto.
Compreensão

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9; 10

Escrita
(compartilhada
e autônoma).

em

leitura:

(EF12LP09) Ler e compreender, em

Características de cada um dos gêneros

colaboração com os colegas e com a

do campo publicitário (organização

ajuda do professor, slogans, anúncios

interna; marcas linguísticas;conteúdo

publicitários e textos de campanhas de

temático)e dos textos específicos a

conscientização destinados ao público

serem lidos.

infantil, dentre outros.

Escrita autônoma e compartilhada:

(EF02LP14)

Produção de pequenos relatos, fatos e

pequenos relatos de observação de

experiências

processos, de fatos, de experiências

pessoais,mantendo

as

características do gênero estudado.

Planejar

e

produzir

pessoais, mantendo as características
do gênero, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do
texto.

Escrita compartilhada:

(EF02LP18) Planejar e produzir

Produção textual com os gêneros de

cartazes e folhetos para divulgar

divulgação de eventos nos formatos em

eventos

questão e dois vetores do processo de

comunidade, utilizando linguagem

da

escola

ou

da
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escrita (situação/tema ou assunto).

persuasiva e elementos textuais e
visuais (tamanho da letra, leiaute,
imagens) adequados ao gênero,
considerando

a

situação

comunicativa e o tema/assunto do
texto.
Produção de textos

(EF02LP22) Planejar e produzir,em

Produção textual com os gêneros do

colaboração com os colegas e com a

campo investigativo em foco e dois

ajuda do professor, pequenos relatos

vetores do processo de escrita (tema ou

de

assunto/finalidade).

verbetes de enciclopédia infantil,

experimentos,

entrevistas,

dentre outros gêneros do campo
investigativo, digitais ou impressos,
considerando

a

comunicativa

situação
e

o

tema/assunto/finalidade do texto.
Escrita autônoma

(EF02LP23) Planejar e produzir, com
certa autonomia, pequenos registros de
observação de resultados de pesquisa,
coerentes com um tema investigado.

Construção
alfabético/

do

sistema

Convenções

da

(EF02LP01) Utilizar, ao produzir
o texto, grafia correta de palavras

escrita:

conhecidas

Letras maiúsculas em início de frases e

silábicas

em substantivos próprios.

maiúsculas em início de frases e
em

Segmentação entre as palavras.

ou
já

com

estruturas

dominadas,

substantivos

letras

próprios,

segmentação entre as palavras,
ponto final, ponto de interrogação e

Pontuação: ponto final, ponto de

ponto de exclamação.

interrogação e ponto de exclamação.
Escrita compartilhada

(EF12LP11)

Escrever,

em

colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, fotolegendas em
notícias,

manchetes

e

notícias,

álbum

fotos

de

lides

em

digital

noticioso e notícias curtas para público
infantil, digitais ou impressos, dentre
outros gêneros do campo jornalístico,
considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto do texto.

(EF12LP12)

Escrever,

em

colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, slogans, anúncios
publicitários e textos de campanhas
de conscientização destinados ao
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público

infantil,

gêneros

do

dentre

campo

outros

publicitário,

considerando a situaçãocomunicativa
e o tema/ assunto/finalidade do texto.

Produção
textos

de

(escrita

Escrita autônoma e compartilhada:

(EF02LP27)

Escrita de textos baseados em narrativas

narrativos

Reescrever

literárias lidas pelo professor.

professor.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

Utilização de tecnologia digital

(EF15LP08)

9; 10

- (softwares).

inclusive programas de edição de

literários

textos

lidos

Utilizar

pelo

software,

compartilhada e

texto, para editar e publicaros textos

autônoma).

produzidos,

explorando

os

recursosmultissemióticos
disponíveis.
Construção do sistema alfabético

(EF02LP02) Segmentar palavras em

e da ortografia:

sílabas e remover e substituir sílabas

-Segmentação de palavras em sílabas e

iniciais, mediais ou finais para criar

substituição de sílabas iniciais, mediais

novas palavras.

ou finais para criar novas palavras.
Construção do sistema alfabético

(EF02LP03) Ler e escrever palavras

e da ortografia:

com

Letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e

diretas entre letras e fonemas (f, v, t, d,

correspondências regulares contextuais

p, b) e correspondências regulares

(c e q; e e o, em posição átona em final

contextuais (c e q; e e o, em posição

de palavra).

átona em final de palavra).

Construção do sistema alfabético e da

(EF02LP04)

ortografia:

corretamente palavras com sílabas CV,

Estudo contextualizado de palavras com

V, CVC, CCV, identificando que

sílabas CV, V, CVC, CCV.

existem vogais em todas as sílabas.

Construção do sistema alfabético

(EF02LP05)

e da ortografia:

corretamente palavras com marcas de

Palavras com marcas de nasalidade (til,

nasalidade (til, m, n).

correspondências

Ler

e

Ler

e

regulares

escrever

escrever

m, n).
Conhecimento

do

alfabeto

do

(EF02LP06) Perceber o princípio

português do Brasil:

acrofônico que opera nos nomes das

Princípio acrofônico que opera nos

letras do alfabeto.

nomes das letras do alfabeto.
Conhecimento das diversas grafias

(EF02LP07) Escrever palavras, frases,

do

textos curtos nas formas imprensa e

alfabeto/

Acentuação

-

Reconhecimento das diferentes

cursiva.

formas de registro gráfico das letras.
Segmentação

palavras/

(EF02LP08) Segmentar corretamente

Classificação de palavras por número

de

as palavras ao escrever frases e textos.

de sílabas.
Pontuação

(EF02LP09)

- Ponto final, ponto de interrogação e

ponto final, ponto de interrogação e

Usar

adequadamente

ponto de exclamação.

ponto de exclamação.
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Sinonímia e

(EF02LP10) Identificar sinônimos

antonímia/Morfologia/Pontuação:

de

palavras

de

texto

lido,

determinando a diferença de sentido
Sinônimo e antônimo.

entre eles, e formar antônimos de
palavras encontradas em texto lido
pelo

acréscimo

do

prefixo

de

negação in-/im-.
Morfologia:

(EF02LP11) Formar o aumentativo e

Aumentativo

e

diminutivo;

Aumentativo e o diminutivo de palavras

o diminutivo de palavras com os
sufixos -ão e -inho/-zinho.

com os sufixos -ão e -inho/- zinho.
Forma de composição do texto:

(EF02LP17)

Expressões que marquem a passagem

reproduzir,

Identificar

e

relatos

de

do tempo (antes, depois,ontem, hoje,

experiências pessoais, a sequência

amanhã, outro dia, antigamente, há

dos fatos, utilizando expressões que

muito tempo e etc.)e o nível de

marquem a passagem do tempo

informatividade necessário.

(antes, depois, ontem, hoje, amanhã,

em

outro dia, antigamente, há muito
tempo

e

etc.)

e

o

nível

de

informatividade necessário.
Forma

de

composição

dos

(EF02LP25)
em

Identificar

e

relatos

de

textos/Adequação do texto às normas

reproduzir,

de escrita:

experimentos, entrevistas, verbetes
de enciclopédia infantil, digitais ou
impressos,

a

formatação

e

diagramação específica de cada um
desses gêneros, inclusive em suas
versões orais.
Formas de composição de narrativas:

(EF02LP28) Reconhecer o conflito

Características

narrativa;

gerador de uma narrativa ficcional e

Identificar trechos de textos lidos que

sua resolução, além de palavras,

possam

expressões e frases que caracterizam

de

caracterizar

uma

elementos

das

narrativas ficcionais literárias.

personagens e ambientes.

Formas de composição de textos

(EF02LP29) Observar, em poemas

poéticos visuais:

visuais, o formato do texto na página,

Características

do

gênero

poemas

as ilustrações e outros efeitos visuais.

visuais.
Forma de composição do texto –

(EF12LP14) Identificar e reproduzir,

Formatação e diagramação.

em fotolegendas de notícias, álbum
de fotos digital noticioso, cartas de
leitor (revista infantil), digitais ou
impressos,

a

formatação

e

diagramação específica de cada um
desses gêneros, inclusive em suas
versões orais.
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Forma de composição do texto –
Slongs publicitários.

(EF12LP15) Identificar a forma de

Forma de composição de textos –
Formatação e diagramação - anúncios
publicitários e textos de campanhas de
conscientização.

(EF12LP16)

composição de slogans publicitários.
Identificar

e

reproduzir, em anúncios publicitários
e

textos

de

conscientização

campanhas

de

destinados

ao

público infantil (orais e escritos,
digitais ou impressos), a formatação
e diagramação específica de cada um
desses gêneros, inclusive o uso de
imagens.
COMPONENTE CURRICULAR – LÍNGUA PORTUGUESA
TEMPO FORMATIVO I – EIXO I - EIXO II - (2º e 3° ANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – SAÚDE E MEIO AMBIENTE

TEMAS GERADORES:
•

Direito à qualidade de vida dos setores populares

•

Segurança e defesa da vida

•

As drogas lícitas e ilícitas como ameaça à vida

•

Ser Planetário: O adolescente como cidadão do mundo

•

Cultura Corporal e Comportamento

•

Adolescente, Adultos e Idosos e o Direito à Vida

•

A saúde do planeta

•

Atitudes em Defesa do Meio Ambiente

•

O Planeta Terra: a casa das futuras gerações

UNIDADE
TEMÁTICA
Oralidade.

COMPETÊNCIAS

OBJETO DO CONHECIMENTO

HABILIDADES

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

-Oralidade

(EF15LP09)

9; 10

Pública/Intercâmbio conversacional

situações de intercâmbio oral com

em sala de aula.

clareza, preocupando-se em ser

Expressar-se

em

compreendido pelo interlocutor e
usando a palavra com tom de voz
audível, boa articulação e ritmo
adequado.
Escuta atenta.

(EF15LP10)

Escutar,

com

atenção, falas de professores e
colegas, formulando

perguntas

pertinentes ao tema e solicitando
esclarecimentos

sempre

que

necessário.
Características

da

conversação

espontânea:
Características

(EF15LP11)

Reconhecer

características da conversação
da

conversação

espontânea presencial, respeitando

espontânea

presencial,

respeitando os turnos de fala,
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os turnos de fala.

selecionando

e

utilizando,

durante a conversação, formas
de tratamento adequadas, de
acordo com a situação e a
posição do interlocutor.
Aspectos

não

linguísticos

(EF15LP12) Atribuir significado

(paralinguísticos) no ato da fala:

a

Reconhecimento

das

(paralinguísticos) observados na

expressões corporais associadas à

fala, como direção do olhar, riso,

fala, com o objetivo de determinar

gestos, movimentos da cabeça (de

seu papel na construção dos sentidos

concordância ou discordância),

dos textos orais.

expressão corporal, tom de voz.

e

análise

aspectos

não

linguísticos

Relato oral/Registro formal e

(EF15LP13)

informal:

finalidades da interação oral em

Proficiência

oral

-

Identificar

efetiva-se em situações como:

diferentes

contextos

solicitar informações em espaços

comunicativos

(solicitar

públicos,

informações, apresentar opiniões,

seminários,

mesas-

redondas, rodas de conversas etc.

informar,

E

etc.).

envolve

exposição

gêneros
oral,

argumentativa

como:

relatar

experiências

discussão

e/ou

debate,

entrevista oral etc.
Reconto oral de histórias:

(EF15LP19) Recontar oralmente,

Leitura compreensiva e o estudo da

com e sem apoio de imagem,

obra a ser recontada, visando à

textos

apropriação de recursos como a

professor.

literários

lidos

pelo

entonação expressiva e a prosódia,
que ajustam os discursos orais ao
contexto.
Forma de composição de gêneros

(EF35LP10) Identificar gêneros

orais:

do discurso oral, utilizados em

Intercâmbios orais em situações,

diferentes situações e contextos

como: seminário, mesas-redondas,

comunicativos,

roda de conversa, programas de TV

características

etc., que envolvam gêneros, como:

expressivas

exposição

(conversação

espontânea,

conversação

telefônica,

oral,

argumentativa

e/ou

discussão
debate,

entrevista oral, etc.

e

suas

linguísticoe

composicionais

entrevistas pessoais, entrevistas
no rádio ou na TV, debate,
noticiário de rádio e TV, narração
de jogos esportivos no rádio e
TV, aula,debate etc.).

Variação

linguística:

Respeito

(EF35LP11) Ouvir gravações,

relativo à variação linguística local,

canções,

regional e nacional.

diferentes

textos

falados

em

variedades
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linguísticas,

identificando

características regionais, urbanas
e rurais da fala e respeitando as
diversas variedades linguísticas
como características do uso da
língua por diferentes grupos
regionais ou diferentes culturas
locais,rejeitando

preconceitos

linguísticos.
Produção

oral:

(EF03LP15) Assistir, em vídeo

Planejamento e produção de textos

de

texto

digital, a programa de culinária

de receitas culinárias,notícias, textos

infantil e, a partir dele, planejar

de campanhas e telejornais.

e produzir receitas em áudio ou
vídeo.

(EF03LP22)

Planejar

e

produzir, em colaboração com
os

colegas,

telejornal

para

público infantil com algumas
notícias e textos de campanhas
que

possam

ser

repassados

oralmente ou em meio digital,
em

áudio

ou

considerando
comunicativa,

a
a

vídeo,
situação

organização

específica da fala nesses gêneros
e o tema/assunto/ finalidade dos
textos.
Declamação:
Leitura

e

poemas,

(EF35LP28) Declamar poemas,
compreensão

para

que

de
o

com

entonação,

postura

e

interpretação adequadas.

estudante,conhecendo os efeitos
de

sentido

em

jogo,possa

ler/recitar/cantar com fluência,
ritmo e entonação adequados.
Performances orais –

(EF03LP27) Recitar cordel e

Recitação e canto de repentes e

cantar

emboladas.

observando

repentes

e

as

emboladas,
rimas

e

obedecendo ao ritmo e à melodia.
Leitura/escuta
(compartilhada
autônoma).

e

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

Identificação da função social dos

(EF15LP01)

9; 10.

textos que circulam em campos da

função social de textos que

vida social.

circulam em campos da vida
social

dos

Identificar

quais

a

participa

cotidianamente (a casa, a rua, a
comunidade, a escola) e nas
mídias impressa, de massa e
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digital, reconhecendo para que
fossem

produzidos,

onde

circulam quem os produziu e a
quem se destinam.
Estratégia de leitura:

(EF15LP02)

Pressuposições antecipadoras dos

expectativas em relação ao texto

sentidos, da forma e da função social

que

do texto.

antecipadoras dos sentidos, da

vai

Estabelecer

ler

(pressuposições

forma e da função social do
texto), apoiando-se em seus
conhecimentos prévios sobre as
condições

de

produção

e

recepção desse texto, o gênero, o
suporte e o universo temático,
bem

como

textuais,

sobre

saliências

recursos

gráficos,

imagens, dados da própria obra
(índice,

prefácio

confirmando

etc.),

antecipações

e

inferências realizadas antes e
durante

a

leitura

de

textos,checando a adequação das
hipóteses realizadas.
Estratégia de leitura:

(EF15LP03)Localizar

- Informações explícitas em textos;

informações

-Recursos

textos.

expressivos

gráfico-

explícitas

em

visuais em textos multissemióticos.

Estratégia

de

leitura:

Linguagem verbal e nãoverbal.

(EF15LP04) Identificar o efeito

Recursos gráfico-visuais: boxes

de sentido produzido pelo uso de

de complementação, linkagem ou

recursos

expressivos

de

visuais

em

remissão;

infográficos;

negrito, itálico, letra capitular;
uso

de

notas

hiperlinks;

de

rodapé;

som

e

gráficotextos

multissemióticos.

movimento;cores, imagens; entre
outros,nos

textos

multissemióticos.
Estratégia de leitura

(EF35LP05) Inferir o sentido de

-Inferir o sentido de palavras ou

palavras

expressões.

desconhecidas em textos, com

ou

expressões

base no contexto da frase ou do
Estratégia de leitura:
Substituições

lexicais

texto.
e/ou
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pronominais;
-Elementos

(EF35LP06) Recuperar relações
coesivos;

Ampliação

vocabular; Adequação ao gênero.

entre

partes

de

um

texto,identificando substituições
lexicais (de substantivos por
sinônimos) ou pronominais (uso
de

pronomes

–

anafóricos

pessoais,

possessivos,

demonstrativos) que contribuem
para a continuidade do texto.
Leitura de imagens em narrativas

(EF15LP14)

Construir

visuais einterpretando de recursos

sentido

histórias

gráficos - histórias em quadrinhos e

quadrinhos

tirinhas.

relacionando imagens e palavras

de

e

o
em

tirinhas,

e interpretando recursos gráficos
(tipos de balões, de letras,
onomatopeias).
Formação do leitor literário:

(EF15LP15) Reconhecer que os

Textos literários.

textos literários fazem parte do
mundo

do

imaginário

e

apresentam uma dimensão lúdica,
de encantamento, valorizando-os,
em sua diversidade cultural, como
patrimônio

artístico

da

humanidade.

(EF03LP12)
Leitura

e

compreensão

Ler

e

com

compreender, com autonomia,

autonomia de cartas pessoais e

cartas pessoais e diários, com

diários.

expressão de sentimentos e
opiniões,

dentre

outros

gêneros do campo da vida
cotidiana, de acordo com as
convenções do gênero carta e
considerando

a

situação

comunicativa e o tema/assunto
do texto.
Leitura colaborativa e autônoma

(EF15LP16)

de maior porte como contos.

compreender, em colaboração

Ler

e

com os colegas e com a ajuda
do professor e, mais tarde, de
maneira

autônoma,

textos

narrativos de maior porte como
contos

(populares,

fadas,acumulativos,

de
de

assombração etc.) e crônicas.
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Apreciação estética/Estilo:
Formas

de

(EF15LP17) Apreciar poemas

representação

dos

textos(poemas visuais e concretos).

visuais e concretos, observando
efeitos de sentido criados pelo
formato do texto na página,
distribuição e diagramação das
letras, pelas ilustrações e por
outros efeitos visuais.

(EF35LP23) Apreciar poemas
e outros textos versificados,
observando rimas, aliterações
e diferentes modos de divisão
dos versos, estrofes e refrões e
seuefeito de sentido.
Formação

do

leitor

literário/Leitura

(EF15LP18) Relacionar texto
com

multissemiótica:Texto

com

ilustrações

e

outros

recursos gráficos.

ilustrações e outros recursos
gráficos.

(EF35LP22) Perceber diálogos
em

textos

narrativos,

- Observaçãodo efeito desentido dos

observando o efeito de sentido

verbos nas questões e o uso de

de verbos de enunciação e, se

variedades linguísticas no discurso

for o caso, o uso de variedades

direto.

linguísticas no discurso direto.

Decodificação/Fluência de leitura:

(EF35LP01)

Entonação

compreender, silenciosamente

e

expressividade

adequada.

Ler

e

e, em seguida, em voz alta,
com autonomia e fluência,
textos curtos com nível de
textualidade adequado.

Formação do leitor – Leitura de

(EF35LP02) Selecionar livros

livros paradidáticos.

da biblioteca e/ou do cantinho

-

Elementos

narrativa:

de leitura da sala de aula e/ou

personagem, tempo, espaço, enredo

disponíveis em meios digitais

narrador e autor dos textos;

para

- Estrutura, conteúdo, adequação da

justificando

linguagem ao objetivo e sua função

compartilhando com os colegas

social.

sua opinião, após a leitura.

Compreensão de textos:

(EF35LP03)

- Compreender, com autonomia,

ideia

cartas

demonstrando

pessoais

da

e diários, com

expressão de sentimentos eopiniões,

leitura

central

individual,

a

escolha

Identificar
do

e

a

texto,

compreensão

global.

dentre outros gêneros do campo da
vidacotidiana.

(EF03LP18)

Ler

e

compreender, com autonomia,
cartas dirigidas a veículos da
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mídia impressa ou digital (cartas
de leitor e de reclamação a
jornais, revistas) e notícias,
dentre outros gênerosdo campo
jornalístico, de acordo com as
convenções do gênero carta e
considerando

a

situação

- Cartas dirigidas a veículos da

comunicativa e otema/assunto

mídia

do texto.

impressa

ou

digital

e

notícias, dentre outros gênerosdo
(EF03LP19)

campo jornalístico.
-Especificidade

do

gênero,

composição, estrutura e estilo.

Identificar

e

discutir o propósito do uso de
recursos de persuasão (cores,
imagens, escolha de palavras,

Compreensão em leitura:

jogo de palavras, tamanho de

- Uso de recursos de persuasãoem

letras) em textospublicitários e

textospublicitários e de propaganda

de propaganda, como elementos

(Linguagem verbal e não-verbal).

de convencimento.

Estratégia de leitura:

(EF35LP04) Inferir informações

-Informações implícitas nos textos.

implícitas nos textos lidos.

(EF35LP05) Inferir o sentido de
- Inferir o sentido de palavras ou

palavras

expressões desconhecidas em textos.

desconhecidas em textos, com

ou

expressões

base no contexto da frase ou do
texto.

-Relações entre partes de um texto,
identificando substituições lexicais

(EF35LP06) Recuperar relações

ou pronominais, que contribuem

entre

para a continuidade do texto.

identificando

- Funções e os usos das palavras.

lexicais (de substantivos por

partes

de

um

texto,

substituições

sinônimos) ou pronominais (uso
de

pronomes

anafóricos

pessoais,

–

possessivos,

demonstrativos) que contribuem
para a continuidade do texto.
Textos dramáticos:

(EF35LP24) Identificar funções

Funções do texto dramático (escrito

do texto dramático (escrito para

para ser encenado).

ser encenado) e sua organização
por meio de diálogos entre
personagens e marcadores das
falas das personagens e de cena.
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Produção

de

textos

(escrita compartilhada e
autônoma).

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

Planejamento para produção de

(EF15LP05) Planejar, com a

9; 10.

texto: quem escreve/para quem

ajuda do professor, o texto que

escreve; a finalidade ou o propósito

será produzido, considerando

(escrever para quê); a circulação

situação

(onde o texto vai circular); o suporte

interlocutores

(qual é o portador do texto);

escreve/para quem escreve); a

organização em tópicos,de dados e

finalidade

ou

fontes pesquisadas, organização dos

(escrever

para

parágrafos

circulação (onde o texto vai

de

acordo

com

as

características do gênero textual.

comunicativa,

os

(quem

o

propósito
quê);

a

circular); o suporte (qual é o
portador

do

linguagem,

texto);

a

organização

e

forma do texto e seu tema,
pesquisando

em

meios

impressos ou digitais, sempre
que for preciso, informações
necessárias

à

produção

do

texto, organizando em tópicos
os

dados

e

as

fontes

pesquisadas.

(EF35LP09) Organizar o texto
em

unidades

dividindo-o

de

em

sentido,
parágrafos

segundo as normas gráficas de
acordo com as características
do gênero textual.
Revisão de textos - Ortografia e

(EF15LP06) Reler e revisar o

pontuação; Ampliação e/ ou redução

texto produzido com a ajuda

de ideias.

do professor e a colaboração
dos colegas, para corrigi-lo e
aprimorá-lo, fazendo cortes,
acréscimos,
correções

reformulações,
de ortografia e

pontuação.
Edição de textos:

(EF15LP07) Editar a versão final

-Editar a versão final de textos;

do texto, em colaboração com os

- Reescrita final dos textos;

colegas

-Disposição
estruturantes

e com a ajuda do

gráfica

(aspectos

professor, ilustrando, quando for

dos

gêneros

o caso, em suporte adequado,

discursivos).

manual oudigital.

Utilização de tecnologia digital:

(EF15LP08) Utilizar software,

Software, inclusive programas de

inclusive programas de edição de

edição de textos produzidos pelos

texto, para editar e publicaros

estudantes.

textos produzidos, explorando os
recursos

multissemióticos
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disponíveis.

Construção

do

sistema

alfabético/convenções

(EF35LP07)

da

Utilizar,

produzir

escrita:

um

ao
texto,

conhecimentos

linguísticos

-Pontuação (ponto final, ponto de

gramaticais,

tais

exclamação,

ortografia, regras básicas de

ponto

de

Estabelecimento

anafóricas

na

como

concordância nominal e verbal,

interrogação, vírgulas);
-

e

de

relações

referenciação

e

construção da coesão;
-Ortografia;

Pontuação;

pontuação (ponto final, ponto de
exclamação,

ponto

de

interrogação,

vírgulas

em

enumerações) e pontuação do
discurso direto, quando for o

Concordância verbal e nominal.

caso.

Construção do sistema alfabético/

(EF35LP08)

Estabelecimento

produzir um texto, recurso de

anafóricas

na

de

relações

referenciação

e

Utilizar,

referenciação (por substituição

construção da coesão:(substituição

lexical

lexical ou por pronomes pessoais,

pessoais,

possessivos

demonstrativos),

e

demonstrativos),

ao

ou

por

pronomes

possessivos

e

vocabulário

vocabulário apropriado ao gênero,

apropriado ao gênero, recursos

recursos

de coesão pronominal (pronomes

de

(pronomes

coesão

pronominal

anafóricos)

e

anafóricos) e articuladores de

articuladores de relações de sentido

relações

(tempo, causa, oposição, conclusão,

causa,

de

sentido

comparação), com nível suficiente

comparação),

de informatividade, a fim de manter

suficiente de informatividade.

oposição,

(tempo,

conclusão,

com

nível

a coerência em suas produções
textuais evitando redundâncias.).
(EF35LP09) Organizar o texto
- Planejamento detexto/progressão

em

temática e paragrafação.

dividindo-o

unidades

de
em

sentido,
parágrafos

segundo as normas gráficas e de
acordo com as características do
gênero textual.
Escrita colaborativa:

(EF03LP13)

- Produção de:

produzir

Planejar

cartas

diários,

expressão

sentimentos e opiniões, dentre

opiniões.

sentimentos

e

expressão

e

- Cartas pessoais e diários, com
de

com

e

pessoais

de

outros gêneros do campo da
vida cotidiana,de acordo com
as convenções dos gêneros
carta e diário e considerando a
situação

comunicativa

e

o

tema/assunto dotexto.
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(EF03LP20)

Produzir

cartas

dirigidas a veículos da mídia

- Cartas do leitor ou de reclamação

impressa ou digital (cartas do

a jornais ou revistas.

leitor ou de reclamação a jornais
ou

revistas),

outrosgêneros

dentre

do

campo

político-cidadão, com opiniões e
críticas, de acordo com as

-

convenções do gênero carta e
considerando

a

situação

comunicativa e o tema/assunto
dotexto.

Anúncios
textosde

(EF03LP21)

publicitários,
campanhas

Produzir

anúncios publicitários, textos

de

conscientização destinados

de

ao

conscientização destinados ao

públicoinfantil

ou

campanhas

de

público infantil, observando os

jovens, idosos e etc.

recursos

de

utilizados

-

persuasão

nos

textos

publicitários e de propaganda
(cores,

imagens,

slogan,

escolha de palavras, jogo de
palavras, tamanho e tipo de
letras, diagramação).
- Ponto de vista e defesa sobre tema
polêmico relacionado a situações

(EF35LP15) Opinar e defender

vivenciadas

ponto de vista sobre tema

na escola e/ou

comunidade,

utilizando

na

registro

polêmico

relacionado

a

situações vivenciadas na escola

formal;

e/ou na comunidade, utilizando
-Expressão

de

domínio

da

registro

formal

capacidade de linguagem que o

adequada

à

gênero requer (argumentar e expor);

considerando

e

estrutura

argumentação,
a

situação

comunicativa e o tema/assunto
do texto.

-Consistência argumentativa.
Escrita

(compartilhada

e

autônoma):
-

Narrativas

estruturas;

(EF35LP25) Criar narrativas
ficcionais,

ficcionais

e

suas

com

autonomia,
detalhes
sequências
imagens

certa
utilizando

descritivos,
de

eventos

apropriadas

e

para

sustentar o sentido do texto, e
marcadores de tempo, espaço
e de fala de personagens.
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(EF35LP26)

Ler

compreender,

e

com

certa

autonomia, narrativas ficcionais
que

apresentem

personagens,

cenários

observando

elementos

da

narrativa:

enredo,

e
os

estrutura
tempo,

espaço, personagens, narrador e
a

construção

do

discurso

indireto e discurso direto.

(EF35LP27) Ler e compreender,
- Leitura e compreensão, com certa

com certa autonomia, textos em

autonomia de textos em versos,

versos, explorando rimas, sons e

explorando rimas, sons e jogos

jogos

depalavras, imagens poéticas.

poéticas (sentido figurado) e

de

palavras,

imagens

recursos visuais e sonoros.
Análise

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

Construção do sistema alfabético e

(EF03LP01) Ler e escrever

linguística/semiótica

9; 10.

da ortografia:

palavras com correspondências

(ortografização).

Correspondências

regulares

regulares

contextuais

entre

e

grafemas e fonemas – c/qu;

fonemas – c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o (e

g/gu; r/rr; s/ss; o (e não u) e e (e

não u) e e (e não i) em sílaba átona

não i) em sílaba átona em final

em final de palavra – e com marcas

de palavra – e com marcas de

de nasalidade (til, m, n).

nasalidade (til,m, n).

Construção

(EF35LP12)

contextuais

entre

do

grafemas

sistema

Recorrer

ao

alfabético e da ortografia:

dicionário para esclarecer dúvida

Uso do dicionário (a escrita de

sobre a escrita de palavras,

palavras,

especialmente

com

relações

irregulares fonema-grafema).

palavras

no
com

caso

de

relações

irregulares fonema-grafema.
Construção

do

sistema

(EF03LP02) Ler e escrever

alfabético e da ortografia:

corretamente

- Compreensão e registro de palavras

sílabas CV, V, CVC, CCV, VC,

com diferentes esquemas silábico

VV,CVV,

(CV, V, CVC, CCV, VC, VV,

existem vogais em todas as

CVV).

sílabas.

Construção

do

sistema

(EF35LP13)

palavras

identificando

Memorizar

com

que

a

alfabético e da ortografia:

grafia de palavras de uso

Som do S (auxílio, cidade); do Z; do

frequente nas quais as relações

L e H (família e toalha etc.).

fonema-grafema são irregulares
e com h inicial que não
representa fonema.
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Conhecimento das diversas grafias

(EF03LP04)

do alfabeto/ Acentuação:

gráfico

-Sílabas das palavras;

circunflexo)

-Sílaba tônica: vogais abertas e quais

monossílabos

têm vogais fechadas;

terminados em a, e, o e em

-Sinais gráficos como o acento

palavras oxítonas terminadas

agudo e o circunflexo.

em a, e, o, seguidas ou não de

Usar

acento

(agudo

ou
em
tônicos

s.
Segmentação

de

(EF03LP05)

palavras/Classificação

de

número

palavras

de

palavras, classificando-as em

por

número

Identificar

o

sílabas

de

de

sílabas:-Classificação das palavras

monossílabas,

quanto ao número de sílabas.

trissílabas e polissílabas.

dissílabas,

Construção do sistema alfabético:

(EF03LP06)

-Classificação das palavras quanto à

sílaba tônica em palavras,

posição da sílaba tônica.

classificando-as em oxítonas,

Identificar

a

paroxítonas e proparoxítonas.
Pontuação:

(EF03LP07)

-Sinais gráficos de pontuação: ponto

função na leitura e usar na

final, ponto de interrogação, ponto

escrita ponto final, ponto de

de exclamação e, em diálogos

interrogação,

(discurso

exclamação e, em diálogos

direto),

dois-pontos

e

travessão.

(discurso

Identificar

ponto

direto),

a

de

dois-

pontos e travessão.
Morfologia:
-Substantivos

e

verbos

(suas

funções).

(EF03LP08)

Identificar

diferenciar,

em

e

textos,

substantivos e verbos e suas
funções na oração: agente,
ação, objeto da ação.

Morfossintaxe:

(EF03LP09) Identificar, em

-Adjetivo como a classe de palavra

textos, adjetivos e sua função

que

de atribuição de propriedades

atribui

características

aossubstantivos.

aos substantivos.

Morfologia: Prefixos e sufixos de

(EF03LP10)

substantivos, adjetivos e de verbos,

prefixos e sufixos produtivos

ainda

que

não

na formação de palavras

sistematizado — (que há palavras

derivadas de substantivos, de

que derivam de outras e que têm o

adjetivos

seu

utilizando-os

sentido

de

modo

Reconhecer

modificado

pelo

e

de

verbos,
para

acréscimo de afixos, no início ou

compreender palavras e para

no final delas).

formar novas palavras.

Morfologia:

(EF35LP14) Identificar em

Pronomes pessoais, possessivos e

textos e usar na produção

demonstrativos.

textual pronomes pessoais,
possessivos
demonstrativos,

e
como

161

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
182 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

recurso coesivo anafórico.

Forma de composição do texto:

(EF03LP16)

Identificar

-Adequação da linguagem ao gênero

reproduzir,

em

e ao tema; Condições contextuais e

injuntivos

estrutura. Adequação à necessidade

(receitas,

de interação estabelecida (contexto

montagem,

de produção).

impressos),

e

textos

instrucionais
instruções

de

digitais

ou

a

formatação

própria desses textos (verbos
imperativos,

indicação

de

passos a ser seguidos) e a
diagramação específica dos
textos desses gêneros (lista
de ingredientes ou materiais e
instruções de execução –
"modo de fazer").

- Gêneros epistolares e diários (a

(EF03LP17)

Identificar

formatação própria desses textos).

reproduzir,

em

e

gêneros

epistolares

e

formatação

própria desses

textos

diários,

(relatos

a

de

acontecimentos, expressão de
vivências, emoções, opiniões
ou críticas) e a diagramação
específica dos textos desses
gêneros

(data,

saudação,

corpodo

texto,

despedida,

assinatura).
Forma de composição dos textos –

(EF35LP16)

Repodução de notícias, manchetes,

reproduzir,

lides e corpo de notícias simples,

manchetes, lides e corpo de

formatação e diagramação específica

notícias simples para público

de cada um desses gêneros.

infantil e cartas de reclamação

Identificar
em

(revista infantil), digitais
impressos,

a

e

notícias,

formatação

ou
e

diagramação específica de cada
um desses gêneros, inclusive em
suas versões orais.

COMPONENTE CURRICULAR – LÍNGUA PORTUGUESA
TEMPO FORMATIVO I – EIXO III - (4º e 5° ANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA

162

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
183 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

TEMAS GERADORES:
•

Diversidade Cultural

•

Gênero: o lugar da mulher na sociedade

•

Identidade afro-brasileira e Indígena

•

A família e a sociedade plural: crise e sentidos

•

Projeto de Vida

UNIDADE
TEMÁTICA
Oralidade.

COMPETÊNCIAS

HABILIDADES

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

OBJETO DO
CONHECIMENTO
Oralidade

9; 10.

pública/Intercâmbio

de

conversacional em sala de

preocupando-se em ser compreendido

aula:

voz,

pelo interlocutor e usando a palavra

articulação e ritmo adequados.

com tom de voz audível, boa articulação

-

Tom

(EF15LP09) Expressar-se em situações

da

intercâmbio

oral

com

clareza,

e ritmo adequado.
Escuta atenta dasfalas de

(EF15LP10) Escutar, com atenção,

professores

falas

e

colegas;

formulação de perguntas.

de

professores

e

colegas,

formulando perguntas pertinentes ao
tema e solicitando esclarecimentos
sempre que necessário.

Características
conversação

da

(EF15LP11) Reconhecer características

espontânea:

da conversação espontânea presencial,

Turnos de fala, formas de

respeitando

tratamento adequadas.

selecionando e utilizando, durante a

os

conversação,

turnos

formas

de

de

fala,

tratamento

adequadas, de acordo com a situação e a
posição do interlocutor.
Aspectos

não

linguísticos

(EF15LP12)

Atribuir

significado

não

a

(paralinguísticos) no ato da

aspectos

linguísticos

fala.

(paralinguísticos) observados na fala,
como direção do olhar, riso, gestos,
movimentos da cabeça (deconcordância
ou discordância), expressão corporal, tom
de voz.

Relato oral/Registro formal

(EF15LP13)Identificar

e informal – Identificação das

interação oral em diferentes contextos

finalidades da interação oral

comunicativos

em

apresentar

diferentes

contextos

finalidades

(solicitar

opiniões,

da

informações,

informar,

relatar

comunicativos.

experiências etc.).

Reconto de textos literários.

(EF15LP19) Recontar oralmente, com e
sem apoio de imagem, textos literários
lidos pelo professor.

Forma de composição de

(EF35LP10)

gêneros orais:

discurso oral, utilizados em diferentes

- Identificação de gêneros do

situações e contextos comunicativos, e

discurso

suas

oral

características

e

suas

linguístico-

Identificar

gêneros

características

expressivas

e

do

linguísticocomposicionais
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expressivas e composicionais.

(conversação

espontânea,

conversaçãotelefônica,

entrevistas

pessoais, entrevistas no rádio ou na TV,
debate, noticiário de rádio e TV,narração
de jogos esportivos no rádio e TV, aula,
debate etc.).
Variação linguística.

(EF35LP11) Ouvir gravações, canções,
textos falados em diferentes variedades
linguísticas, identificando características
regionais, urbanas e rurais da fala e
respeitando

as

diversas

variedades

linguísticas como características do uso
da língua por diferentes grupos regionais
ou diferentes culturas locais, rejeitando
preconceitos linguísticos.
Produção

de

textos

(EF04LP12) Assistir, em vídeo digital,

instrucionais de jogos ou

a programa infantil com instruções de

brincadeiras (de forma oral

montagem, de jogos e brincadeiras e, a

ou por vídeo).

partir dele, planejar e produzir tutoriais
em áudio ou vídeo.

Identificação

(EF04LP27)

daspersonagens e de cenas

dramáticos,

nos textos dramáticos.

daspersonagens e de cena.

Declamação:
Articulação

Identificar,

(EF35LP28)
correta

palavras,

postura

das

entonação,

e

adequadas.

emtextos

marcadores

das

Declamar
postura

falas

poemas,
e

com

interpretação

interpretação adequadas.
Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9; 10

Reconstrução das condições

(EF15LP01) Identificar a função social

de produção e recepção de

de textos que circulam em campos da

textos: Contexto de produção

vida

e de circulação e suas funções

cotidianamente (a casa, a rua, a

sociais.

comunidade, a escola) e nas mídias

social

impressa,

de

reconhecendo

dos

quais

massa
para

participa

e

digital,

que

foram

produzidos, onde circulam, quem os
produziu e a quem sedestinam.
Compreensão em leitura:

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em

- Expectativas em relação ao

relação ao texto que vai ler (pressuposições

texto;

antecipadoras dos sentidos, da forma e da

-Pré Leitura;

função social do texto), apoiando-se em

-Informações implícitas nos

seus conhecimentos prévios sobre as

texto;

Identificação

do

condições de produção e recepção desse

tema/assunto/finalidade

de

texto, o gênero, o suporte e o universo
temático, bem como sobre saliências

textos;
- Função social dos textos;

textuais, recursos gráficos, imagens, dados

-

da própria obra (índice, prefácio etc.),

Diversidade

textualdo
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campo

da

vida

cotidiana

(boletos, faturas e carnês).

confirmando antecipações e inferências
realizadas antes e durante a leitura de
textos, checando a adequação das hipóteses
realizadas.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas
nos textos lidos.

(EF04LP09)Ler e compreender, com
autonomia, boletos, faturas e carnês,
dentre outros gêneros do campo da vida
cotidiana, de acordo com as convenções
do gênero (campos, itens elencados,
medidas de consumo, código de barras)
e considerando a situação comunicativa
e a finalidade do texto.

(EF04LP10) Ler e compreender, com
autonomia,

cartas

pessoais

de

reclamação, dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, de acordo com
as

convenções

do

gênero

carta

e

considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.
Estratégia de leitura:

(EF15LP03) Localizar informações

-Localizar

informação

explícitas em textos.

de

(EF35LP03) Identificar a ideia central do

explícita;
-

Identificação

ideias

principais e secundárias;

texto, demonstrando compreensão global.

-Inferir o sentido de palavras
ou expressões.

(EF35LP05)

Inferir

o

sentido

de

palavras ou expressões desconhecidas
em textos, com base no contexto da
frase ou do texto.
Leitura

de

imagens

em

narrativas visuais:
Linguagem verbal

(EF15LP14) Construir o sentido de
histórias em quadrinhos e tirinhas,

e não-

verbal.

relacionando imagens e palavras e
interpretando recursos gráficos (tipos de
balões, de letras,onomatopeias).

Formação do leitor literário

(EF15LP15) Reconhecer que os textos
literários fazem parte do mundo do
imaginário e apresentam uma dimensão
lúdica, de encantamento, valorizandoos, em sua diversidade cultural, como
patrimônio artístico da humanidade.
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Leitura
autônoma:
sentido

e

(EF15LP16) Ler e compreender, em

de

colaboração com os colegas e com a

lido;

ajuda do professor e, mais tarde, de

colaborativa

ao

Atribuição
texto

Finalidade e função social

maneira autônoma, textos narrativos de
maior porte como contos (populares, de
fadas, acumulativos, de assombração
etc.) e crônicas.

Apreciação estética/Estilo:

(EF15LP17) Apreciar poemas visuais e

-Formas de representação;

concretos, observando efeitos de sentido

Especificidades/características

criados pelo formato do texto na página,

dos gêneros discursivos.

distribuição e diagramação das letras, pelas
ilustrações e por outros efeitos visuais.

(EF35LP23) Apreciar poemas e outros
textos versificados, observando rimas,
aliterações e diferentes modos de divisão
dos versos, estrofes e refrões e seu efeito
de sentido.
Formação

do

leitor

literário/Leitura

(EF15LP18)

Relacionar

texto

com

ilustrações e outros recursos gráficos.

multissemiótica:
-Discurso direto e indireto;

(EF35LP02)

Verbos no pretérito perfeito e

biblioteca e/ou do cantinho de leitura da

Selecionar

livros

da

imperfeito

sala de aula e/ou disponíveis em meios
digitais para leitura individual, justificando
a escolha e compartilhando com os
colegassua opinião, após a leitura.

(EF35LP21) Ler e compreender, de forma
autônoma, textos literários de diferentes
gêneros e extensões, inclusive aqueles sem
ilustrações, estabelecendo preferências por
gêneros, temas, autores.

(EF35LP22) Perceber diálogos em textos
narrativos, observando o efeito de sentido
de verbos de enunciação e, se for o caso, o
uso
de variedades linguísticas no discurso
direto.
Decodificação/Fluência

de

(EF35LP01)

Ler

e

compreender,

leitura:

silenciosamente e, em seguida, em voz

Ritmo e entonação em leitura

alta, com autonomia e fluência, textos
curtos com nível de textualidade adequado.
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Textos dramáticos:

(EF35LP24) Identificar funções do texto

-Especificidades (composição,

dramático (escrito para ser encenado) e sua

estrutura e estilo de cada

organização por meio de diálogos entre

gênero discursivo)

personagens e marcadores das falas das
personagens e de cena.

Produção de textos

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

Planejamento

(escrita

9; 10

texto/Progressão

compartilhada
autônoma)

e

de

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do
professor, o texto que será produzido,

temática

e

considerando a situaçãocomunicativa,os

paragrafação

interlocutores(quemescreve/para quem
tema;

escreve); a finalidade ou o propósito

ao

(escrever para quê); a circulação (onde

formato/estrutura do gênero;

o textovaicircular); o suporte (qual éo

Adequação

à

esfera

de

portador

circulação;

Adequação

ao

organização e forma do texto e seu

-

Adequação

ao

Adequação

do

texto);

a

linguagem,

tema, pesquisando em meios impressos

suporte físico de circulação

ou digitais, sempre que for preciso,
informaçõesnecessárias à produção do
texto, organizando em tópicos os dados
e as fontes pesquisadas.

(EF35LP09) Organizar o texto em
unidades de sentido, dividindo-o em
parágrafos segundo as normas gráficas e
de acordo com as características do
gênero textual.
Escrita

autônoma

e

compartilhada:
-Marcadores

temporais

(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais,
com

e

certa

detalhes

autonomia,

descritivos,

utilizando

sequências

de

espaciais: advérbios de tempo

eventos e imagens apropriadas para

e lugar;

sustentar

o

sentido

do

texto,

e

marcadores de tempo, espaço e de fala
de personagens.
Escrita

autônoma

e

(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais,

compartilhada:

com certa autonomia, utilizando detalhes

- Discurso direto e indireto

descritivos, sequências de eventos e
imagens apropriadas para sustentar o
sentido do texto, e marcadores de tempo,
espaço e de fala de personagens.

(EF35LP26) Ler e compreender, com
certa autonomia, narrativas ficcionais
Escrita

autônoma

e

que apresentem cenários e personagens,

compartilhada:

observando os elementos da estrutura

- Discurso direto e indireto

narrativa:

enredo,

tempo,

espaço,

personagens, narrador e a
construção

do

discurso

indireto

e
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discurso direto.

Escrita autônoma:

(EF35LP27) Ler e compreender, com

-Linguagem poética

certa autonomia, textos em versos,
explorando rimas, sons e jogos de
palavras, imagens poéticas (sentidos
figurados) e recursos visuais e sonoros.

Escrita colaborativa:

(EF04LP11) Planejar e produzir, com
autonomia,

cartas

pessoais

de

reclamação, dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, de acordo com
as convenções do gênero carta e com a
estrutura

própria

(problema,

desses

opinião,

textos

argumentos),

considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto/finalidade
do texto.
Edição de textos:

(EF15LP07) Editar a versão final do

-Disposição gráfica (aspectos

texto, em colaboração com os colegas e

estruturantes

com a ajuda do professor, ilustrando,

dos

gêneros

discursivos)

quando for o caso, em suporte adequado,
manual ou digital.

Revisão de textos:
-Ortografia

e

(EF15LP06) Reler e revisar o texto
pontuação;

Ampliação de ideias.

produzido com a ajuda do professor e a
colaboração dos colegas, para corrigi-lo
e

aprimorá-

lo,

fazendo

cortes,

acréscimos, reformulações, correções de
ortografia e pontuação.
Análise

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

Construção do sistema

(EF35LP12) Recorrer ao dicionário para

linguística/semiótica

9; 10

alfabético

esclarecer dúvida sobre a escrita de

(ortografização)

e

da

ortografia:

palavras, especialmente no caso de

-Relações arbitrárias

palavras com relações
irregulares fonema-grafema.

Construção do sistema

(EF35LP13) Memorizar a grafia de

alfabético

palavras de uso frequente nas quais as

e

da

ortografia:

relações fonema-grafema são irregulares

-Uso da letra h em início de

e com h inicial que não representa

palavras; Ortografia:

fonema.

-Palavras escritas com S
eSS

- Sons representados pela
letraS
Encontros vocálicos(ditongo,
tritongo ehiato);
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Forma de composição de

(EF35LP31)

Identificar,

textos poéticos:

versificados,

Efeitos de sentido decorrentes

decorrentes do uso de recursos rítmicos e

do uso de recursos rítmicos e

sonoros e de metáforas

efeitos

em

textos

de

sentido

sonoros e de metáforas
Construção do sistema

(EF04LP01) Grafar palavras utilizando

alfabético

regras

e

da

ortografia:

de

correspondência

fonema-

grafema regulares diretas e contextuais.

Relações biúnivocas, cruzadas
e

arbitrárias.

Palavras

regulares diretas(P, B, F, V, T,
D) aquelas cujos sons são
parecidos. As contextuais são
aquelas em que o contexto
interno da palavra é que
determina

queletra

usar

(R/RR, M/N,NH).
Construção do sistema

(EF04LP02)

alfabético

corretamente, palavras com sílabas VV e

e

da

Ler

e

escrever,

ortografia

CVV em casos nos quais a combinação

-Encontros vocálicos

VV (ditongo) é reduzida na língua oral
(ai, ei, ou).

Conhecimento do alfabeto

(EF04LP03) Localizar palavras no

do

dicionário para esclarecer significados,

português

do

Brasil/Ordem

reconhecendo

alfabética/Polissemia

plausível para o contexto que deu

o

significado

mais

origem à
consulta.
Conhecimento das diversas

(EF04LP04) Usar acento gráfico (agudo

grafia

ou

do

alfabeto/Acentuação:

circunflexo)

em

paroxítonas

terminadas em -i(s), -l, - r, -ão(s).

-Uso do sinal gráfico: aspas.
-Regras de acentuação em
vocábulos

oxítonos

e

paroxítonos.
Forma de composição do

(EF04LP13) Identificar e reproduzir, em

texto; Adequação do texto a

textos

estrutura e estilo próprio de

(instruções

gênero e formato específico

impressos), a formatação própria desses

dos textos orais ou escritos

textos (verbos imperativos,indicação de

desses

passos a ser seguidos)

(lista/apresentação

gêneros

injuntivos
de

jogos

instrucionais
digitais

ou

de

materiais e instruções/passos
de jogo).
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Forma de composição de

(EF04LP26)

Observar,

em

poemas

textos poéticos visuais

concretos, o formato, a distribuição e a
diagramação das letras do texto na
página

Forma de composição de

(EF04LP27)

textos dramáticos

dramáticos, marcadores das falas das

Identificar,

em

textos

personagens e de cena.

COMPONENTE CURRICULAR – LÍNGUA PORTUGUESA
TEMPO FORMATIVO I – EIXO III - (4º e 5° ANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO
TEMAS GERADORES:
•

Ações coletivas para a construção da cidadania

•

Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência

•

O cidadão como sujeito de direitos e deveres

•

O desemprego, a fome e suas consequências

UNIDADE
TEMÁTICA

Oralidade.

COMPETÊNCIAS

HABILIDADES

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

OBJETO DO
CONHECIMENTO
Oralidade pública/Intercâmbio

9; 10

conversacional em sala de aula:

situações de intercâmbio oral com

Escuta atenta de: (cartas de

clareza,

reclamação,

leitor;

compreendido pelo interlocutor e

campanhas de conscientização;

usando a palavra com tom de voz

Estatuto

audível, boa articulação e ritmo

cartas

da

do

Criança

e

do

Adolescente entre outros gêneros

(EF15LP09)

Expressar-se

preocupando-se

em

em

ser

adequado.

do campo da vida púbica.)
Escuta atenta:

(EF15LP10) Escutar, com atenção,

Em seminários, mesas-redondas,

falas

entre outras que tratem dos temas

formulando perguntas pertinentes ao

(cartas de reclamação, cartas do

tema e solicitando esclarecimentos

leitor;

sempre que necessário

campanhas

conscientização;

de

Estatuto

de

professores

e

colegas,

da

Criança e do Adolescente entre
outros gêneros do campo da vida
púbica.)
Características
conversação

da
espontânea:

(EF15LP11)
características

Reconhecer
da

conversação

Turnos de fala (cartas de

espontânea presencial, respeitando

reclamação,
leitor;

cartas

do

os turnos de fala, selecionando e

campanhas

de

utilizando, durante a conversação,

conscientização;

Estatuto

formas de tratamento adequadas, de

da

e

acordo com a situação e a

Criança

do

Adolescente entre outros

posição do interlocutor.

gêneros do campo da vida

170

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
191 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

púbica.)
Aspectos

não

linguísticos

(EF15LP12) Atribuir significado a

(paralinguísticos) no ato da fala:

aspectos

Objetividade

(paralinguísticos) observados na fala,

não

linguísticos

(cartas de reclamação, cartas do

como direção do olhar, riso, gestos,

leitor;

de

movimentos

da

cabeça

da

concordância

ou

discordância),

campanhas

conscientização;

Estatuto

Criançae do Adolescente entre

(de

expressão corporal, tom de voz.

outros gêneros do campo da vida
púbica.)
Relato oral/Registro formal e

(EF15LP13) Identificar finalidades

informal (cartas de reclamação,

da interação

cartas do leitor; campanhas de

contextos

conscientização;

informações,

Estatuto

da

Criança e do Adolescente entre

oral

em diferentes

comunicativos
apresentar

(solicitar
opiniões,

informar, relatar experiências etc.).

outros gêneros do campo da vvida
púbica.)
Forma de composição de gêneros

(EF35LP10) Identificar gêneros

orais:

do discurso oral, utilizados em

(cartas de reclamação, cartas do

diferentes situações e contextos

leitor;

de

comunicativos,

da

características

campanhas

conscientização;

Estatuto

e

suas
linguístico-

Criança e do Adolescente entre

expressivas

outros gêneros do campo da vida

(conversação

e

composicionais

púbica.)

conversação telefônica, entrevistas

espontânea,

pessoais, entrevistas no rádio ou na
TV, debate, noticiário de rádio e
TV, narração de jogos esportivos
norádio e TV, aula, debate etc.).
Variação linguística:

(EF35LP11)

Ouvir

gravações,

canções, textos falados em diferentes
(cartas de reclamação, cartas do

variedades linguísticas, identificando

leitor;

de

características regionais, urbanas e

da

rurais da fala e respeitando as

campanhas

conscientização;

Estatuto

Criança e do Adolescente entre

diversas

outros gêneros do campo da vida

como características do uso da

púbica.)

língua
regionais
locais,

variedades

por
ou

linguísticas

diferentes

grupos

diferentes

culturas

rejeitando

preconceitos

linguísticos.
Escuta de textos orais:

(EF35LP18) Escutar, com atenção,

(cartas de reclamação, cartas do

apresentações de trabalhos realizadas

leitor;

de

por colegas, formulando perguntas

da

pertinentes ao tema e solicitando

campanhas

conscientização;

Estatuto

Criança e do Adolescente entre

esclarecimentos

sempre

que
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outros gêneros do campo da vida

necessário.

púbica.)
Compreensão de textos orais:
-Análise

e

reconhecimento

(EF35LP19) Recuperar as ideias
das

principais em situações formais de

intenções no discurso do outro;

escuta de exposições, apresentações e

(cartas de reclamação, cartas do

palestras.

leitor;

campanhas

conscientização;

de

Estatuto

da

Criança e do Adolescente entre
outrosgêneros do campo da vida
púbica.)
Planejamento de

(EF35LP20) Expor trabalhos

textooral Exposição oral

ou pesquisas escolares, em sala

Estratégias de argumentação:

de aula, com apoio de recursos

(cartas de reclamação, cartas

multissemióticos

do

diagrama,

leitor;

campanhas

conscientização;

de

Estatuto

(imagens,

tabelas

orientando-se

etc.),

por

roteiro

daCriança e do Adolescente

escrito, planejando o tempo de

entre

fala eadequando a linguagem à

outros

gêneros

do

campo da vidapúbica.)
Planejamento

e

situação comunicativa.

produção

de

(EF04LP17)

texto: Atendendo aos gêneros da

radiofônicos

Produzir

esfera midiática:

entrevistas veiculadas em rádio, TV e

ou

jornais

televisivos

e

(cartas de reclamação, cartas do

na internet, orientando-se por roteiro

leitor;

de

ou

da

conhecimento dos gêneros jornal

campanhas

conscientização;

Estatuto

Criança e do Adolescente entre

texto

e

demonstrando

falado/televisivo e entrevista.

outros gêneros do campo da vida
púbica.)

Leitura/escuta
(compartilhada
autônoma)

e

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

Reconstrução

das

(EF15LP01) Identificar a função

9; 10

condições de produção e

social de textos que circulam em

recepção

textos:

campos da vida social dos quais

Contexto de produção e de

participa cotidianamente (a casa, a

circulação.

rua, a comunidade, a escola) e nas

(cartas de reclamação, cartas do

mídias impressa, de massa e

leitor;

de

campanhas

de

digital, reconhecendo para que

da

foram produzidos, onde circulam,

Criança e do Adolescente entre

quem os produziu e a quem se

outros gêneros do campo da vida

destinam

conscientização;

Estatuto

púbica.)
Compreensão em leitura:

(EF15LP02)

(cartas de reclamação, cartas do

expectativas em relação ao texto que

leitor;

de

vai

campanhas

conscientização;

Estatuto

ler

Estabelecer

(pressuposições

da

antecipadoras dos sentidos, da forma

Criança e do Adolescente entre

e da função social do texto),

outros gêneros do campo da

apoiando-se em seus conhecimentos

172

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
193 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

vida púbica.)

prévios sobre as condições de

-Pré Leitura;

produção e recepção desse texto, o

-Informações implícitas nos texto;

gênero, o suporte e o universo

Identificação

temático, bem como sobre saliências

do

tema/assunto/finalidade detextos;

textuais, recursos gráficos, imagens,
dados da própria obra (índice,

Atribuição

de

sentido

articulando

texto,

contexto

prefácio

etc.),

confirmando

antecipações e inferências realizadas
antes e durante a leitura de textos,

esituacionalidade.

checando a adequação das hipóteses
realizadas.

-Distinguir fato de opinião

(EF35LP04)

Inferir

informações implícitas nos
textos lidos.

(EF04LP14) Identificar, em notícias,
fatos,

participantes,

local

e

momento/tempo da ocorrência do fato
noticiado.

(EF04LP15)

Distinguir

fatos de opiniões/sugestões
em textos (informativos,
jornalísticos,publicitários
etc.).
Estratégia de leitura:

(EF15LP03) Localizar informações

(cartas de reclamação, cartas do

explícitas em textos.

leitor;

campanhas

conscientização;

Estatuto

de
da

(EF35LP03)

Identificar

Criança e do Adolescente entre

central

texto,

outros gêneros do campo da

compreensão global.

do

a

ideia

demonstrando

vida púbica.)
-Localizar informação explícita;

(EF35LP05) Inferir o sentido de

-Ideias principais esecundárias

palavras ou expressões desconhecidas

-Inferir o sentido de palavras ou

em textos, com base no contexto da

expressões

frase ou do texto.

(EF35LP06)
entre

partes

Recuperar
de

relações

um

texto,

identificando substituições lexicais
(de substantivos por sinônimos) ou
pronominais

(uso

de

pronomes

anafóricos – pessoais, possessivos,
demonstrativos) que contribuem para
a continuidade do texto.
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Formação

do

leitor

(EF35LP02) Selecionar livros da

literário/Leitura multissemiótica:

biblioteca e/ou do cantinho de leitura

(cartas de reclamação, cartas do

da sala de aula e/ou disponíveis em

leitor;

de

meios digitais para leitura individual,

da

justificando

campanhas

conscientização;

Estatuto

a

escolha

e

Criança e do Adolescente entre

compartilhando com os colegas sua

outros gêneros do campo da

opinião, após a leitura.

vida púbica.)
-Discurso direto e indireto; Verbos
no pretérito perfeito e imperfeito
Produção de textos

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

Planejamento

de

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda

(escrita

9; 10

texto/Progressão temática e

do professor, o texto que será

paragrafação:

produzido, considerando a situação

compartilhada
autônoma)

e

(cartas de reclamação, cartas do

comunicativa,

leitor;

de

(quem escreve/para quem escreve); a

campanhas

conscientização;

Estatuto

os

interlocutores

da

finalidade ou o propósito (escrever

Criança e do Adolescente entre

para quê); a circulação (onde o texto

outros gêneros do campo da

vai circular); o suporte (qual é o

vida púbica.)

portador do texto); a linguagem,

- Adequação ao tema; Adequação

organização e forma do texto e seu

ao formato/estrutura do gênero;

tema,

Adequação à esfera de circulação;

impressos ou digitais, sempre que for

Adequação ao suporte físico de

preciso, informações necessárias à

circulação

produção do texto, organizando em
tópicos

pesquisando

os

dados

em

e

meios

as

fontes

pesquisadas.

(EF35LP09) Organizar o texto em
unidades de sentido, dividindo-o em
parágrafos
gráficas

segundo
e

de

as

acordo

normas
com

as

características do gênero textual.
Planejamento
texto/Progressão

temática

de

(EF35LP09) Organizar o texto em

e

unidades de sentido, dividindo-o em

paragrafação: Características do

parágrafos

gênero textual em estudo: (cartas

gráficas

segundo

de reclamação, cartas do leitor;

características do gênero textual.

e

de

as

acordo

normas
com

as

campanhas de conscientização;
Estatuto

da

Criança

e

do

Adolescente entre outros
gêneros do campo da vida púbica.)
Escrita colaborativa:

(EF35LP15) Opinar e defender ponto

-Consistência argumentativa

de

vista

sobre

tema

polêmico

relacionado a situações vivenciadas
na

escola e/ou

na

comunidade,

utilizando registro formal e estrutura
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adequada

à

argumentação,

considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto do texto.
Produção de textos:
Relação

(EF04LP21) Planejar e produzir

tema/título/texto

(situacionalidade

e

intencionalidade)

textos sobre temas de interesse,
combase

em

resultados

de

observações e pesquisas em fontes
de

informações

impressas

eletrônicas,

ou

incluindo,quando

pertinente, imagens e gráficos ou
tabelas simples, considerando a
situação

comunicativa

e

o

tema/assunto do texto.
(EF15LP08)

Utilização de tecnologia digital

Utilizar

software,

inclusive programas de edição de
texto, para editar e publicar os textos
produzidos, explorando os recursos
multissemióticos disponíveis.
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

Pontuação:

(EF04LP05) Identificar a função na

9; 10

Recursos de pontuação, incluindo o

leitura e usar, adequadamente, na

linguística/semiótica

uso de vírgula em enumerações e

escrita ponto final, de interrogação,

(ortografização)

em separação de vocativo e aposto;

de

Pronomes pessoais, possessivos e

travessão

demonstrativos

os

direto), vírgula em enumerações e em

na

separação de vocativo e de aposto.

Análise

papéis

que

e identificar
desempenham

exclamação,
em

dois-pontos

diálogos

e

(discurso

constituição da coesão do texto
(EF35LP14) Identificar em textos e
usar na produção textual pronomes
pessoais,

possessivos

e

demonstrativos, como recurso
coesivo anafórico.
Morfologia:

(EF04LP06) Identificar em textos e

Concordância verbal e nominal

usar

- Ortografia:

na

produção

- Plural das palavras terminadas

pronome

- emL

(concordância verbal).

e

textual

a

concordância entre substantivo ou

de

substantivos

pessoal

e

verbo

terminados em S, R eZ.

- Usos do X e doCH.
- Flexões do substantivo:grau.
Pronomes possessivos de 1ª, 2ª e3ª
pessoa;
Morfologia:

(EF04LP08) Reconhecer e grafar,

uso dos sufixos: -agem, -oso, -eza, -

corretamente, palavras derivadas com

izar/-isar

os sufixos -agem, -oso, -eza, - izar/isar (regulares morfológicas)
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Morfossintaxe:

(EF04LP07)

-Concordância entre
artigo,

substantivo

Identificar

em

textos e usar na produção
e

adjetivo

(concordância no grupo nominal).

textual a concordância entre
artigo,

substantivo

e

adjetivo

(concordância no grupo nominal).
Forma de composição dos textos:

(EF04LP18) Analisar o padrão

-Contexto

entonacional e a expressão facial e

de

produção

e

de

corporal de âncoras de jornais

circulação

radiofônicos ou televisivos e de
entrevistadores/entrevistados.

Oralidade.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

Oralidade

(EF15LP09)

9; 10

pública/Intercâmbio

situações de intercâmbio oral com

conversacional em sala de

clareza, preocupando-se em ser

aula:

compreendido pelo interlocutor e

Escuta atenta
(Alguns

Expressar-se

em

usando a palavra com tom de voz

gêneros

deste

campo em mídia impressa

audível, boa articulação e ritmo
adequado

ou digital: enunciados de
tarefas escolares; relatos
de

experimentos;

quadros;
tabelas;

gráficos;
infográficos;

diagramas;

entrevistas;

notas

de

divulgaçãocientífica;
verbetes de enciclopédia
Escuta atenta:

(EF15LP10)

(em seminários, mesas-redondas,

atenção, falas de professores e

Escutar,

com

entre outras)

colegas, formulando perguntas
pertinentes ao tema e solicitando
esclarecimentos

sempre

que

necessário
Aspectos

não

linguísticos

(EF15LP12) Atribuir significado a

(paralinguísticos) no ato da fala:

aspectos

não

linguísticos

Objetividade

(paralinguísticos) observados na fala,
como direção do olhar, riso, gestos,
movimentos

da

cabeça

concordância

ou

discordância),

(de

expressão corporal, tom de voz
Relato oral/Registro formal e

(EF15LP13) Identificar finalidades

informal

da

interação

contextos

oral

em diferentes

comunicativos

informações,

apresentar

(solicitar
opiniões,

informar, relatar experiências etc.).
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Escuta de textos orais:

(EF35LP18) Escutar, com atenção,

(cartas de reclamação, cartas do

apresentações de trabalhos realizadas

leitor;

de

por colegas, formulando perguntas

da

pertinentes ao tema e solicitando

campanhas

conscientização;

Estatuto

Criança e do Adolescente entre

esclarecimentos

outros gêneros do campo da vida

necessário.

sempre

que

púbica.)
Compreensão de textos orais:
-Análise

e

reconhecimento

(EF35LP19) Recuperar as ideias
das

intenções no discurso do outro

principais em situações formais de
escuta de exposições, apresentações e
palestras.

Planejamento
texto

de

(EF35LP20) Expor trabalhos

oral

ou pesquisas escolares, em sala

Exposição oral

de aula, com apoio de recursos

Estratégias de argumentação

multissemióticos
diagrama,

(imagens,

tabelas

orientando-se

por

etc.),
roteiro

escrito, planejando o tempo de
fala e adequando a linguagem à
situação comunicativa.
Leitura/escuta
(compartilhada
autônoma)

e

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

Reconstrução

das

(EF15LP01) Identificar a função

9; 10

condições de produção e

social de textos que circulam em

recepção

textos:

campos da vida social dos quais

Contexto de produção e de

participa cotidianamente (a casa, a

circulação.

rua, a comunidade, a escola) e nas

(Alguns gêneros deste campo em

mídias impressa, de massa e

mídia

ou

digital, reconhecendo para que

tarefas

foram produzidos, onde circulam,

de

impressa

digital:enunciados

de

escolares; relatos de experimentos;

quem os produziu e a quem se

quadros;

destinam.

gráficos;

tabelas;

infográficos;diagramas;entrevistas;
notas

de

divulgação

científica;

verbetes de enciclopédia)
Compreensão em leitura:

(EF15LP02)

Estabelecer

(Alguns gêneros deste campo em

expectativas em relação ao texto que

mídia

vai

impressa

ou

digital:

ler

(pressuposições

enunciados de tarefas escolares;

antecipadoras dos sentidos, da forma

relatos de experimentos; quadros;

e da função social do texto),

gráficos;

infográficos;

apoiando-se em seus conhecimentos

diagramas; entrevistas; notas de

prévios sobre as condições de

divulgação científica; verbetes de

produção e recepção desse texto, o

enciclopédia)

gênero, o suporte e o universo

- Pré Leitura;

temático, bem como sobre saliências

tabelas;

-Informações implícitas nos texto;

textuais, recursos gráficos, imagens,

Identificação

dados da própria obra (índice,

do

tema/assunto/finalidade detextos;

prefácio

etc.),

confirmando

177

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
198 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

Atribuição

de

antecipações e inferências realizadas

sentido articulando

antes e durante a leitura de textos,

texto,

checando a adequação das hipóteses

contexto

esituacionalidade;

realizadas.

(EF35LP04)

Inferir

informações

implícitas

nos

textos lidos.
Estratégia de leitura:

(EF15LP03)

Localizar

(cartas de reclamação, cartas do

informações

leitor;

de

textos.

da

(EF35LP03) Identificar a ideia

campanhas

conscientização;

Estatuto

explícitas

Criança e do Adolescente entre

central

outros gêneros do campo da

compreensão global.

do

texto,

em

demonstrando

vida púbica.)
-Localizar informação explícita;

(EF35LP05) Inferir o sentido de

-Ideias principais e secundárias

palavras

ou

expressões

-Inferir o sentido de

desconhecidas em textos, com base

palavras

no contexto da frase ou do texto.

ou

expressões;
(EF35LP06) Recuperar relações
entre

partes

de

um

texto,

identificando substituições lexicais
(de substantivos por sinônimos) ou
pronominais (uso de pronomes
anafóricos – pessoais, possessivos,
demonstrativos) que contribuem
para a continuidade do texto.
Estratégia

de

(EF15LP04)

leitura:

Identificar

o

Linguagem verbal e não-

efeito de sentido produzido

verbal;

pelo

(Alguns gêneros deste campo em

expressivos gráfico-visuais em

mídia

textos multissemióticos.

impressa

ou

digital:

uso

de

recursos

enunciados de tarefas escolares;
relatos de experimentos; quadros;
gráficos;

tabelas;

diagramas;entrevistas;

infográficos;
notas

de

divulgação científica; verbetes de
enciclopédia)
Pesquisa:

(EF35LP17)

Buscar

e

Síntese reflexiva de

selecionar, com o apoio do

leituras

professor,

informações

de

interesse sobre fenômenos
sociais e naturais, em textos
que

circulam

em

meios

impressos ou digitais.
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Compreensão em leitura:

(EF04LP19) Ler e compreender

-Identificação

textos expositivos de divulgação

do

tema do texto

científica

para

crianças,

considerando asituação
comunicativa e o tema/ assunto
do texto.
Imagens analíticas em textos:-

(EF04LP20)

Gráficos, diagramas e tabelas em

função de gráficos, diagramas e

Reconhecer

a

textos, como forma de apresentação

tabelas em textos, como forma

de dados e informações.-

de apresentação de dados e
informações.

Produção de textos

Planejamento

9; 10

Adequação

de

texto:

(EF15LP05) Planejar, com a

tema;

ajuda do professor, o texto que

ao

será produzido, considerando a

ao

Adequação

(escrita
compartilhada
autônoma)

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

e

formato/estrutura do gênero;

situação

Adequação à esfera de circulação;

interlocutores

Adequação ao suporte físico de

escreve/para quem escreve); a

circulação

finalidade

ou

Alguns gêneros deste campo em

(escrever

para

mídia

digital:

circulação (onde o texto vai

enunciados de tarefas escolares;

circular); o suporte (qual é o

relatos de experimentos; quadros;

portador

gráficos;

linguagem,

impressa

tabelas;

ou

infográficos;

comunicativa,

os

(quem

o

do

propósito
quê);

a

texto);

a

organização

e

diagramas; entrevistas; notas de

forma do texto e seu tema,

divulgação científica; verbetes de

pesquisando

enciclopédia

impressos ou digitais, sempre

em

meios

que for preciso, informações
necessárias

à produção

do

texto, organizando em tópicos
os

dados

e

as

fontes

pesquisadas.

(EF35LP09) Organizar o texto
em

unidades

dividindo-o

de

em

sentido,
parágrafos

segundo as normas gráficas e
de acordo com as
características

do

gênero

textual.
Construção do sistema alfabético/

(EF35LP07) Utilizar, ao produzir

Convenções da escrita: Ortografia;

um

Pontuação; Concordância verbal e

linguísticos e gramaticais, tais como

nominal

ortografia,

texto,

conhecimentos

regras

básicas

de

concordância nominal e verbal,
pontuação (ponto final, ponto de
exclamação ponto de interrogação,
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vírgulas

emenumerações)

pontuação

do

discurso

e
direto,

quando for o caso.
Construção do sistema alfabético/

(EF35LP08) Utilizar, ao produzir um

Estabelecimento

relações

texto, recursos de referenciação (por

anafóricas na referenciação e

substituição lexical ou por pronomes

construção da coesão

pessoais,

de

possessivos

demonstrativos),

e

vocabulário

apropriado ao gênero, recursos de
coesão

pronominal

anafóricos)

e

(pronomes

articuladores

de

relações de sentido (tempo, causa,
oposição, conclusão, comparação),
com

nível

suficiente

de

informatividade.
Escrita colaborativa: Consistência

(EF35LP15) Opinar e defender

argumentativa

ponto de vista sobre tema polêmico
relacionado a situações vivenciadas
na escola e/ou na comunidade,
utilizando registro formal e estrutura
adequada

à

considerando

argumentação,
a

situação

comunicativa e o tema/assunto do
texto.
(EF15LP06) Reler e revisar o texto

Revisão de textos:
-Ortografia

e

pontuação;

produzido com a ajuda do professor e
a colaboração dos colegas, para

Ampliação de ideias.
(Alguns gêneros deste campo em

corrigi-lo e aprimorá- lo, fazendo

mídia

cortes, acréscimos, reformulações,

impressa

ou

digital:

enunciados de tarefas escolares;

correções de ortografia e pontuação.

relatos de experimentos; quadros;
gráficos;

tabelas;

infográficos;

diagramas; entrevistas; notas de
divulgaçãocientífica; verbetes de
enciclopédia)
(EF15LP07) Editar a versão final

Edição de textos:
-Disposição

gráfica

(aspectos

do texto, em colaboração com os

dos

gêneros

colegas e com a ajuda do professor,

estruturantes

ilustrando, quando for o caso, em

discursivos)
Alguns gêneros deste campo em

suporte

mídia

digital.

impressa

enunciados

de

ou

digital:

adequado,

manual

ou

tarefasescolares;

relatos de experimentos; quadros;
gráficos;

tabelas;

infográficos;

diagramas; entrevistas; notas de
divulgaçãocientífica; verbetes de
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enciclopédia)

Utilização de tecnologia digital

(EF15LP08)

Alguns gêneros deste campo em

inclusive programas de edição de

mídia

impressa

software,

digital:

texto, para editar e publicar os

enunciados de tarefas escolares;

textos produzidos, explorando os

relatos de experimentos; quadros;

recursos

gráficos;

disponíveis.

tabelas;

ou

Utilizar

infográficos;

multissemióticos

diagramas; entrevistas; notas de
divulgaçãocientífica; verbetes de
enciclopédia)
Análise

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

Formas

linguística/semiótica

9; 10

narrativas:

narrativas,

-Discurso em primeira e terceira

central, conflito gerador, resolução e

pessoa

o ponto de vista com base nos quais

(ortografização)

de

composição

de

(EF35LP29)

Identificar,
cenário,

em

personagem

histórias são narradas, diferenciando
narrativasem
primeira e terceira pessoas.
Discurso direto e indireto

(EF35LP30)
indireto

e

Diferenciar

discurso

discurso

direto,

determinando o efeito de sentido de
verbos de enunciação e explicando o
uso de variedades linguísticas no
discurso direto,quando for o caso.
Forma de composição dos textos;

(EF04LP23) Identificar e reproduzir,

Coesão e articuladores

em verbetes de enciclopédia infantil,
digitais ou impressos, a formatação e
diagramação específica desse gênero
(título

do

verbete,

detalhamento,

definição,

curiosidades),

considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto/finalidade do texto.
Forma de composição dos textos;

(EF04LP24) Identificar e reproduzir,

Adequação do texto às normas

em seu formato, tabelas, diagramas e

de escrita

gráficos em relatórios de observação
e

pesquisa,

como

forma

de

apresentação de dados
e informações
Escrita autônoma

(EF04LP25) Planejar e produzir, com
certa

autonomia,

verbetes

de

dicionário, digitais ou impressos,
considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto/finalidade do texto.

COMPONENTE CURRICULAR – LÍNGUA PORTUGUESA
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TEMPO FORMATIVO I - EIXO III - (4º e 5° ANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – SAÚDE E MEIO AMBIENTE
TEMAS GERADORES:
•

A saúde do planeta

•

Direito à qualidade de vida dos setores populares

•

Segurança e defesa da vida

•

As drogas lícitas e ilícitas como ameaça à vida

•

Ser Planetário: O adolescente como cidadão do mundo

•

Cultura Corporal e Comportamento

•

Adolescente, Adultos e Idosos e o Direito à Vida

•

Atitudes em Defesa do Meio Ambiente

•

O Planeta Terra: a casa das futuras gerações

UNIDADE TEMÁTICA

Oralidade.

COMPETÊNCIAS

HABILIDADES

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

OBJETO DO
CONHECIMENTO
Oralidade pública/Intercâmbio

9; 10

conversacional

de

situações de intercâmbio oral com

aula: Clareza na exposição de

clareza, preocupando-se em ser

ideias (gêneros deste campo:

compreendido pelo interlocutor e

lendas, mitos, fábulas, contos,

usando a palavra com tom de voz

crônicas,

canção,

poemas,

audível, boa articulação e ritmo

poemas

visuais,

cordéis,

adequado.

quadrinhos,

em

sala

(EF15LP09)

Expressar-se

em

tirinhas,

charge/cartum, dentre outros.)
Escuta atenta

(EF15LP10)

Escutar,

com

atenção, falas de professores e
colegas, formulando perguntas
pertinentes ao tema e solicitando
esclarecimentos

sempre

que

necessário.
Características da conversação

(EF15LP11)

espontânea:

características da conversação

Reconhecer

-Turnos de fala

espontânea

presencial,

respeitando os turnos de fala,
selecionando

e

utilizando,

durante a conversação, formas
de tratamento adequadas, de
acordo com a situação e a
posição do interlocutor.
Aspectos

não

linguísticos

(EF15LP12) Atribuir significado

(paralinguísticos) no ato da

a

fala:

(paralinguísticos) observados na

aspectos

não

linguísticos

-Objetividade

fala, como direção do olhar, riso,
gestos, movimentos da cabeça (de
concordância ou discordância),
expressão corporal, tom de voz.
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Relato oral/Registro formal e

(EF15LP13)

Identificar

informal

finalidades da interação oral em
diferentes

contextos

comunicativos

(solicitar

informações, apresentar opiniões,
informar,

relatar

experiências

etc.)
Contagem de histórias:

(EF15LP19) Recontar oralmente,

Marcas linguísticas: pontuação,

com e sem apoio de imagem,

pronomes, elementos coesivos

textos

literários

lidos

pelo

professor.
Produção de texto oral

(EF05LP13) Assistir, em vídeo
digital, a postagem de vlog
infantil

de

críticas

de

brinquedos e livros de literatura
infantil e, a partir dele, planejar
e produzir resenhas digitais em
áudio ou vídeo.
Forma

de

composição

de

gêneros orais:

(EF35LP10) Identificar gêneros
do discurso oral, utilizados em
diferentes situações e contextos
comunicativos,

e

características
expressivas

suas

linguísticoe

composicionais

(conversação

espontânea,

conversação

telefônica,

entrevistas pessoais, entrevistas
no rádio ou na TV, debate,
noticiário de rádio e TV, narração
de jogos esportivos no rádio e
TV, aula, debate etc.).
Variação linguística

(EF35LP11) Ouvir gravações,
canções,

textos

diferentes
linguísticas,

falados

em

variedades
identificando

características regionais, urbanas
e rurais da fala e respeitando as
diversas variedades linguísticas
como características do uso da
língua por diferentes grupos
regionais ou diferentes culturas
locais, rejeitando preconceitos
linguísticos.
Declamação;

Ritmo

e

(EF35LP28) Declamar poemas,

entonação:

com

Articulação correta das palavras

interpretação adequadas.

entonação,

postura

e
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Performances orais:

(EF05LP25) Representar cenas
de

textos

reproduzindo

dramáticos,
as

falas

das

personagens, de acordo
com as rubricas de interpretação e
movimento indicadas pelo autor

Leitura/escuta
(compartilhada
autônoma).

e

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

Estratégia de leitura:

(EF15LP02)

9; 10

-Pré leitura;

expectativas em relação ao texto

-Localização

de

informações

que

vai

Estabelecer

ler

(pressuposições

explícitas;

antecipadoras dos sentidos, da

-Linguagem verbal e não-verbal;

forma e da função social do

( Alguns gêneros deste campo:

texto),

lendas,

fábulas,

conhecimentos prévios sobre as

contos,crônicas, canção, poemas,

condições de produção e recepção

poemas

cordéis,

desse texto, o gênero, o suporte e

tirinhas,

o universo temático, bem como

charge/cartum, dentre outros.)

sobre saliências textuais, recursos

(Alguns gêneros textuais deste

gráficos,

campo: agendas, listas, bilhetes,

própria obra (índice, prefácio

recados, avisos, convites, cartas,

etc.), confirmando antecipações e

cardápios,

inferências realizadas antes e

mitos,

visuais,

quadrinhos,

diários,

receitas,

regras de jogos e brincadeiras.)

apoiando-se

durante

imagens,

a

checando

leitura
a

em

seus

dados

de

da

textos,

adequação

das

hipóteses realizadas.

(EF15LP03)

Localizar

informações explícitas em textos..
Leitura

de

imagens

em

(EF15LP14) Construir o sentido

narrativas visuais: Linguagem

de histórias em quadrinhos e

verbal e não- verbal

tirinhas, relacionando imagens e
palavras e interpretando recursos
gráficos (tipos de balões, de
letras, onomatopeias).

Formação do leitor literário

(EF15LP15) Reconhecer que os
textos literários fazem parte do
mundo

do

imaginário

e

apresentam uma dimensão lúdica,
de encantamento, valorizando-os,
em sua diversidade cultural, como
patrimônio

artístico

da

humanidade.
Leitura

colaborativa

e

(EF15LP16) Ler e compreender,

autônoma:

em colaboração com os colegase

-Atribuição de sentido ao texto

com a ajuda do professor e, mais

lido; Finalidade e função social

tarde,

de

maneira

autônoma,

textos narrativos de maior porte
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como contos (populares, de fadas,
acumulativos,

de

assombração

etc.) e crônicas.
Apreciação estética/ Estilo

(EF15LP17) Apreciar

-Formas

representação

visuais e concretos, observando

Especificidade/característica dos

efeitos de sentido criados pelo

gêneros discursivos

formato do texto na página,

de

poemas

distribuição e diagramação das
letras, pelas ilustrações e por
outros efeitos visuais.

(EF35LP23) Apreciar poemas e
outros

textos

versificados,

observando rimas, aliterações e
diferentes modos de divisão dos
versos, estrofes e refrões e seu
efeito de sentido.
Formação

do

leitor

literário/Leitura

(EF15LP18)

Relacionar

texto

com ilustrações e outros recursos

multissemiótica

gráficos.

Decodificação/Fluência

de

leitura

(EF35LP01) Ler e compreender,
silenciosamente e, em seguida,em

Ritmo e entonação em leitura

- Decodificação/fluência de
leitura de textos literários

voz

alta,

com

autonomia

e

ﬂuência, textos curtos com nível
de textualidade adequado.

e nãoliterários;
Relatos de experiências vividas,
ideias

e

opiniões

eacontecimentos diversos acerca
da temática presente notexto.
Formação de leitor;

(EF35LP02) Selecionar livros

Leitura de textos literários e não

da biblioteca e/ou do cantinho

literários

de leitura da sala de aula e/ou

para

atividades

permanentes ou ocasionais

disponíveis em meios digitais
para

leitura

justificando

a

individual,
escolha

e

compartilhando com os
colegas sua opinião, após a
leitura.
Compreensão

em

leitura;

(EF35LP03) Identificar a ideia

Finalidade do texto;

central do texto, demonstrando

Gêneros

compreensão global.

textuais

narrativos para leitura e
aprofundamento;

(EF05LP09)

- Estudo dos gêneros textuais

compreender, com autonomia,

relacionando-os

textos instrucional de regras de

à

situação

Ler

e
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comunicativa,

à

estrutura,

à

jogo, dentre outros gêneros do

função social e ao suporte em

campo da vida cotidiana, de

que circula originariamente.

acordo com as convenções do
gênero

e

situação

considerando

comunicativa

a

e

a

finalidade do texto.

(EF05LP10)

Ler

e

compreender, com autonomia,
anedotas,

piadas

e

cartuns,

dentre outros gêneros do campo
da vida cotidiana, de acordo
com as convenções do gênero e
considerando a situação
comunicativa e a finalidade do
texto.
Estratégia

de

Inferência;

leitura:

(EF35LP04) Inferir informações

Atribuir

implícitas nos textos lidos.

significados que extrapolem o
texto lido
Estratégia de leitura:

(EF35LP05) Inferir o sentido de

Inferir o sentido de palavras ou

palavras

expressões

desconhecidas em textos, com

ou

expressões

base no contexto da frase ou do
texto.
Estratégia

de

leitura;

(EF35LP06)

Recuperar

Elementos coesivos; Ampliação

relações entre partes de um

vocabular; Adequação ao gênero

texto,
substituições

identificando
lexicais

(de

substantivos por sinônimos) ou
pronominais (uso de pronomes
anafóricos

–

pessoais,

possessivos, demonstrativos) que
contribuem para a continuidade
do texto.
Formação do leitor literário:

(EF35LP21)

Ler

compreender,

de

e
forma

indireto;

autônoma, textos literários de

Verbos no pretérito perfeito e

diferentes gêneros e extensões,

imperfeito

inclusive

Discurso

direto

e

aqueles

ilustrações,

sem

estabelecendo

preferências por gêneros, temas,
autores.

(EF35LP22)

Perceber

diálogos em textos narrativos,
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observando o efeito de sentido
de verbos de enunciação e, se
for o caso, o uso de variedades
linguísticas no discurso direto.
Textosdramáticos;

(EF35LP24) Identificar funções

Especificidades/composição,

do texto dramático (escrito para

estilo de cada gênero

ser encenado) e sua organização
por meio de diálogos entre
personagens e marcadores das
falas das personagens e de cena.

Produção

de

textos

(escrita compartilhada e
autônoma).

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

Planejamento

de

texto:

(EF15LP05) Planejar, com a

9; 10

Adequação ao tema; Adequação

ajuda do professor, o texto que

ao formato/estrutura do gênero;

será produzido, considerando a

Adequação

à

esfera

de

situação

circulação;

Adequação

ao

interlocutores

suporte físico de circulação

comunicativa,

os

(quem

escreve/para quem escreve); a
finalidade

ou

o

propósito

(escrever para quê); a circulação
(onde o texto vai circular); o
suporte (qual é o portador do
texto);

a

linguagem,

organização e forma do texto e
seu tema, pesquisando em meios
impressos ou digitais, sempre
que

for

preciso,

informaçõesnecessárias

à

produção do texto, organizando
em

tópicos

os

dados

e

asfontespesquisadas.
Planejamento

de

texto/Progressão

temática

e

paragrafação

(EF35LP09) Organizar o texto
em

unidades

dividindo-o

de
em

sentido,
parágrafos

segundo as normas gráficas de
acordo com as características do
gênero textual.
Revisão de textos:
-Ortografia

e

(EF15LP06) Reler e revisar o
pontuação;

Ampliação de ideias.

texto produzido com a ajuda do
professor e a colaboração dos
colegas,

para

aprimorá-

lo, fazendo

acréscimos,
correções

corrigi-lo

e

cortes,

reformulações,
de

ortografia

e

pontuação.
Edição de textos:

(EF15LP07) Editar a versão final

- Disposição gráfica (aspectos

do texto, em colaboração com os

estruturantes

colegas e com a ajuda do

dos

gêneros
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discursivos)

professor, ilustrando, quando for
o caso, em suporte adequado,
manual ou digital.

Construção do sistema

(EF35LP07)

alfabético/

produzir

Convenções

Utilizar,

ao

um

texto,

da escrita:

conhecimentos

linguísticos

Gêneros textuais para produção

gramaticais,

tais

e

escrita; discurso direto e indireto

ortografia, regras básicas de

como

concordância nominal e verbal,
pontuação (ponto final, ponto de
exclamação,

ponto

de

interrogação,

vírgulas

em

enumerações) e pontuação do
discurso direto, quando for o
caso.
Construção

do

sistema

(EF35LP08)

Utilizar,

ao

alfabético/ Estabelecimento de

produzir um texto, recursos de

relações

referenciação (por substituição

anafóricas

na

referenciação e construção da

lexical

coesão

pessoais,

ou

por

pronomes

possessivos

demonstrativos),

e

vocabulário

apropriado ao gênero, recursos
de

coesão

(pronomes

pronominal
anafóricos)

e

articuladores de relações de
sentido

(tempo,

causa,

oposição,

conclusão,

comparação),

com

nível

suficiente de informatividade.
Escrita

autônoma

compartilhada:

e

Marcadores

(EF35LP25) Criar narrativas
ficcionais,

com

certa

temporais e espaciais: advérbios

autonomia, utilizando detalhes

de tempo e lugar; Discurso direto

descritivos,

e indireto

eventos e imagens apropriadas

sequências

de

para sustentar o sentido do
texto, e marcadores de tempo,
espaço

e

de

fala

de

personagens.

(EF35LP26)

Ler

compreender,

e

com

certa

autonomia, narrativas ficcionais
que

apresentem

personagens,

cenários

observando

e
os

elementos da estrutura narrativa:
enredo,

tempo,

espaço,

188

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
209 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

personagens,

narrador

e

a

construção do discurso indireto
e discurso direto.

(EF35LP27)

Ler

compreender,

e

com

certa

autonomia, textos em versos,
explorando rimas, sons e jogos
de palavras, imagens poéticas
(sentidos figurados) e recursos
visuais e sonoros.
Escrita colaborativa:
-Princípio

(EF05LP11)
da

ituacionalidade,

Registrar,

com

autonomia, anedotas, piadas e
cartuns, dentre outros gêneros do

intencionalidade

e

aceitabilidade

campo da vida cotidiana, de
acordo com as convenções do

-Inferência e intertextualidade;

gênero e considerando a situação

-

comunicativa e a finalidade do

Comentário

de

notícias,

programas de televisão e rádio,

texto.

filmes e documentários, assuntos
do cotidiano, dentre outros.
Produção de textos:
Relação

(EF05LP24) Planejar e produzir

tema/título/texto texto sobre tema de interesse,

(situacionalidade, intencionalidade organizando
e intextualidade)

pesquisa

resultados

de

fontes

de

em

informação impressas ou digitais,
incluindo imagens e gráficos ou
tabelas, considerando a situação
comunicativa e o
tema/assunto do texto.
Escrita autônoma

(EF05LP25)

Planejar

e

produzir, com certa autonomia,
verbetes de dicionário, digitais
ou impressos, considerando a
situação

comunicativa

e

tema/assunto/finalidade

o
do

texto.
Análise

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

Construção

linguística/semiótica

9; 10

alfabético e da ortografia:

dicionário

Relações arbitrárias;

dúvida sobre a escrita de

(ortografização

do

sistema

(EF35LP12)

Recorrer
para

ao

esclarecer

- Ortografia:

palavras,

- Palavras escritas com S eSS

caso de palavras com relações

- Sons representados pela letras

irregulares fonema-grafema.

Encontros

especialmente

no

vocálicos(ditongo,

tritongo e hiato)
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Construção

do

sistema

(EF35LP13)

Memorizar

a

alfabético e da ortografia:

grafia de palavras de uso

-Ocorrências

frequente nas quais as relações

irregulares

presentes na língua

fonema-grafema

-Uso da letra h.

irregulares e com h inicial que

são

-Som do S (auxílio, cidade); do

não representa fonema

Z;
-Do L e H (família e toalha etc.).
Construção

do

sistema

(EF05LP01) Grafar palavras

alfabético e da ortografia;

utilizando

Ocorrências regulares

correspondência

fonemas-

grafemas

regulares,

Relação

grafema

x

fonema;

grafemas

de

contextuais e morfológicas e

Relações arbitrárias
Correspondência

regras

fonemas-

contextuais

e

palavras de uso frequente
com correspondências

morfológicas

irregulares.

Conhecimento do alfabeto do

(EF05LP02) Identificar o caráter

português

polissêmico das palavras (uma

do

Brasil/Ordem

alfabética/Polissemia

mesma palavra com diferentes
significados, de acordo com o
contexto de uso), comparando o
significado
termos

de

utilizados

científicas

com

determinados
nas
os

áreas
termos

utilizados na linguagem usual.
Conhecimento
diversas

grafias

das

(EF05LP03)

do

corretamente

Acentuar
palavras

alfabeto/Acentuação

oxítonas,

-Uso do sinal gráfico: aspas.

proparoxítonas.

-Regras

de

vocábulos

acentuação
oxítonos

paroxítonas

e

em
e

paroxítonos.
Morfologia:

(EF05LP07)

Uso das conjunções

textos, o uso de conjunções e a

Identificar,

em

relação que estabelecem entre
partes do texto: adição, oposição,
tempo,

causa,

condição,

finalidade.
Morfologia:

(EF05LP08)

Composição de palavras

palavras primitivas, derivadas

Diferenciar

e compostas,
e derivadas por adição de
prefixo e de sufixo
Morfologia

(EF35LP14)

Pronomes possessivos de 1ª, 2ª

textos e usar na produção textual

Identificar

em

e3ªpessoa;

pronomes pessoais, possessivos
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Verbos;

e demonstrativos, como recurso

Conjugações verbais(ar/er/ir).

coesivo anafórico.

Modos verbais:indicativo;
Sujeito epredicado. E Crase.

(EF05LP05)

Preposição e ortografia:

expressão de presente, passado e

- a, há, ah; lh, li;s, ss, ç,

Identificar

a

futuro em tempos verbais do
modo indicativo.

sc, xc;isse, ice;
-abreviatura, sigla e símbolo;
-sons do x;

(EF05LP06)

- traz, trás,atrás;Morfossintaxe

adequadamente, na escrita e na
oralidade,

Flexionar,

os

verbos

em

concordância com pronomes
pessoais/nomes

sujeitos

da

oração.
Estratégia de leitura:

(EF15LP02)

-Pré leitura;

expectativas em relação ao texto

-Localização

de

informações que

ler

(pressuposições

antecipadoras dos sentidos, da

explícitas;
-Linguagem

vai

Estabelecer

verbal

e

não- forma e da função social do

Inferência; Atribuir significados texto), apoiando-se em seus
conhecimentos prévios sobre as

que extrapolem o texto lido;

-Inferir o sentido de palavrasou condições

Atribuir

significados

de

produção

e

recepção desse texto, o gênero, o

expressões Inferência;
que

suporte e o universo temático,

extrapolem o texto lido (Alguns

bem

gêneros deste campo em mídia

textuais,

impressa ou digital:enunciados

imagens, dados da própria obra

de tarefas escolares; entrevistas;

(índice,

notas de divulgação científica;

confirmando

verbetes de enciclopédia.)relatos

inferências realizadas antes e

de

durante a leitura de textos,

experimentos;

como

sobre

saliências

recursos

gráficos,

prefácio

etc.),

antecipações

e

quadros;gráficos;

checando a adequação das

tabelas; infográficos;diagramas;

hipóteses realizadas.

(EF15LP03)
informações

Localizar
explícitas

em

textos.
(EF15LP04)

Identificar

o

efeito de sentido produzido
pelo

uso

de

recursos

expressivos gráfico-visuais em
textos multissemióticos.

(EF35LP04)
informações

Inferir
implícitas

nos

textos lidos.
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(EF35LP05) Inferir o sentido
de palavras

ou

expressões

desconhecidas em textos, com
base no contexto da frase ou
do texto.

(EF35LP06)

Recuperar

relações entre partes de um
texto,

identificando

substituições

lexicais

(de

substantivos por sinônimos) ou
pronominais (uso de pronomes
anafóricos

–

possessivos,

demonstrativos)

que

pessoais,

contribuem

para

a

continuidade do texto.
Construção
alfabético/

do

sistema

Convenções

da

escrita:
-Ortografia;

Pontuação;

(EF35LP07)
produzir

Utilizar,
um

ao
texto,

conhecimentos

linguísticos

gramaticais,

tais

e

como

Concordância verbal e nominal;

ortografia, regras básicas de

Gêneros textuais para produção

concordância nominal e verbal,

escrita; discurso direto e indireto

pontuação (ponto final, ponto de
exclamação,

ponto

de

interrogação,

vírgulas

em

enumerações) e pontuação do
discurso direto, quando for o
caso.
Discurso direto e indireto

(EF35LP30)

Diferenciar

discurso indireto e discurso
direto, determinando o efeito
de sentido de verbos de
enunciação e explicando o
uso de variedades linguísticas
no discurso direto, quando
for o caso.
Forma de composição do texto:

(EF05LP14)

- Textos de resenha crítica de

reproduzir, em textos de

brinquedos ou livros de literatura

resenha crítica de brinquedos

infantil;

ou

-Adequação

da

estrutura

linguagem ao gênero.

e

livros

Identificar

de

e

literatura

infantil, a formatação própria
desses textos (apresentação
eavaliação do produto).
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5.1.2 Arte

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE ARTE

1.

Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e culturais
do seu entorno social, patrimônio material e imaterial, 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 adiferentes contextos e dialogar
com as diversidades.

2.

Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas, inclusive
aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e comunicação, pelo
cinema e pelo audiovisual, nas condições particulares de produção, na prática de cada
linguagem e nas suas articulações.

3.

Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais–especialmente aquelas
manifestas na arte e nas culturas que constituem a identidade brasileira, suas tradições 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 aautonomia, 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.
COMPONENTE CURRICULAR – ARTE
TEMPO FORMATIVO I – EIXO I - (1º ANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA
•
•
•
•
•
UNIDADE
TEMÁTICA
Artes Visuais

TEMAS GERADORES :
Diversidade Cultural
Gênero: o lugar da mulher na sociedade
Identidade afro-brasileira e Indígena
A família e a sociedade plural: crise e sentidos
Projeto de Vida
COMPETÊNCIAS OBJETO DO
CONHECIMENTO
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; Contexto
e
9.

(EF15AR01) Identificar e apreciar
formas

práticas:Conceitos

HABILIDADES

básicos

distintas

tradicionais

e

das

artes visuais

contemporâneas,
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de:

Desenho,

cultivando a percepção, o imaginário, a

pintura, fotografia e

capacidade de simbolizar e o repertório

escultura;

imagético.

- Formas distintas das artes
visuais

tradicionais

contemporâneas;

e

Gênero

de

pintura: retrato e autorretrato.
Elementos de linguagem

(EF15AR02) Explorar e reconhecer

- Elementos constitutivos das

elementos

artes

constitutivos

linha,

visuais

(ponto,

forma, cor, espaço, movimento

espaço,

movimento,

e textura;

estéticas e culturais.

visuais:

ponto,

linha,

das

artes

forma,

cor,

etc.)

Matrizes

- Estudo das cores e suas
diversas

representações

presentes em obras de arte e na
natureza

(cores

primárias,

secundárias, o preto e branco);
(Escultura:

forma,

matéria-

prima, textura).
Processo de criação

(EF15AR05) Experimentar a criação
em artes visuais de modo individual,

- Ato critativo em artes visuais.

coletivo e colaborativo, explorando
diferentes espaços da escola e da
comunidade.

- Diálogo sobre a sua criação

(EF15AR06) Dialogar sobre a sua

artística

criação e as dos colegas, para alcançar

e

as

dos

colegas;Sistema de linguagem.

sentidos

plurais.

Sistemas

da

linguagem.
Dança

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

Contextos e práticas

(EF15AR08) Experimentar e apreciar

9.

formas distintas de manifestações da
-

Manifestações

presentes

em

da

dança

diferentes

dança

presentes

em

diferentes

contextos, cultivando a percepção, o

contextos;

imaginário, a capacidade de simbolizar

- Elementos da linguagem.

e o repertório corporal. Elementos da
linguagem.

Música

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

Contextos e prática Gêneros

(EF15AR13)

9.

musicais

apreciarcriticamente diversas formas e

- Usos e funções dos diversos

gêneros

gêneros musicais:

reconhecendo e analisando os usos e as

- Música clássica;

funções

- Música contemporânea;

contextos de circulação, em especial,

- Música popular.

aqueles da vida cotidiana.

de

da

Identificar

expressão

música

em

e

musical,

diversos

- Uso e funções da Música:
-

"Jingles"

de

comerciais;

Rádio; -Televisão; - Vinhetas; -
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Filmes;
- Novelas, entre outros.
Teatro

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

Contextos

9.

Diversidade

e

práticas

-

(EF15AR18) Reconhecer e apreciar

cultural,

formas distintas de manifestações do

Dramatização, Manifestações do

teatro

Teatro (ver, ouvir histórias),

contextos, aprendendo a ver e a

presentes

em

diferentes

Exploração sonora, Linguagem

ouvirhistórias

dramatizadas

e

corporal.

cultivando

a

percepção,

o

imaginário,

a

capacidade

de

simbolizar e o repertório ficcional.
Artes integradas

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

Processos de criação:

(EF15AR23)

9.

- Projetos temáticos envolvendo

experimentar, em projetos temáticos,

diversas linguagens artísticas.

as

- Matrizes estéticas culturais.

diversas

relações

Reconhecer

processuais

linguagens

e

entre

artísticas.

Matrizes estéticas culturais.

COMPONENTE CURRICULAR – ARTE
TEMPO FORMATIVO I – EIXO I - (1º ANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO
TEMAS GERADORES:
•

Ações coletivas para a construção da cidadania

•

Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência

•

O cidadão como sujeito de direitos e deveres

•

O desemprego, a fome e suas consequências

UNIDADE
TEMÁTICA
Artes visuais

COMPETÊNCI
AS
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;
8; 9.

OBJETO DO CONHECIMENTO

HABILIDADES

Matrizes estéticas e culturais:

(EF15AR03) Reconhecer e analisar a

- Local/Regional (as diversas manifestações

influência

culturais de Riachão – festejos religiosos,

estéticas e culturais das artes visuais

de

distintas

folclóricos e etc); - Folia de Reis; - Festejo do

nas

Divino; - Carnaval;

culturas locais, regionais e nacionais.

manifestações

matrizes

artísticas

das

-Cavalgada; - Vaquejada; - SãoJoão; -Cultura
indígena equilombolas(máscaras; pinturas,
músicas, danças, adereços/objetos e etc.).
Materialidades:
-

Expressão

artística: desenho, pintura,

(EF15AR04)
diferentes

Experimentar

formas

de

expressão

colagem, quadrinhos, dobradura, escultura,

artística (desenho, pintura, colagem,

modelagem, instalação, vídeo, fotografia;

quadrinhos, dobradura, escultura,

- Composição bidimensional e tridimensional.

modelagem,
fotografia
sustentável

instalação,
etc.),
de

vídeo,

fazendo

uso

materiais,

instrumentos, recursos e técnicas
convencionais e não convencionais.
Processos de criação.
Dança

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;

Elementos da linguagem

(EF15AR09) Estabelecer relações
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8; 9.

- Corpo humano na dança; formas de

entre as partes do corpo e destas

orientação no espaço(deslocamentos, planos,

com o todo corporal na construção

direções,

do movimento dançado.

caminhos

etc.)

e

ritmos

de

movimento (lento, moderado e rápido);
- Processos de criação.

(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.
Música

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;

Elementos da linguagem

(EF15AR14) Perceber e explorar os

8; 9.

Elementos da Música: Melodia;

elementos constitutivos da música

Harmonia; Ritmo;Propriedades do Som;

(altura, intensidade, timbre,

Timbre; Duração;

melodia, ritmo etc.), por meio de

Intensidaede; Altura e etc.

jogos, brincadeiras, canções e
práticas diversas de
composição/criação, execução e
apreciação musical.

Teatro

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;

Elementos de linguagem:

(EF15AR19) Descobrir teatralidades

8; 9.

- Observação: o teatro nocotidiano;

na vida cotidiana, identificando

- Elementos teatrais (variadas entonações de

elementos teatrais (variadas

voz, diferentes fisicalidades, diversidade de

entonações de voz, diferentes

personagens enarrativas;

fisicalidades, diversidade de

- Jogos teatrais.

personagens enarrativas etc.).

Artes

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;

Matrizes estéticas e culturais

(EF15AR24) Caracterizar e

integradas

8; 9;

- Brinquedos, brincadeiras, jogos, danças,

experimentar brinquedos,

canções e histórias de diferentes matrizes

brincadeiras, jogos, danças, canções e

estéticas e culturais.

histórias de diferentes matrizes

- Patrimônio cultural (material e imaterial).

estéticas e culturais.
Patrimônio cultural.

COMPONENTE CURRICULAR – ARTE
TEMPO FORMATIVO I – EIXO I - (1º ANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS
•
•
•
•
•
•
•
•

TEMAS GERADORES:
A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos
O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber
O Apelo ao Consumo e a Reação do(a) Adolescente
Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias
A Convivência Social na Adolescência
O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho
O Adolescente e Trabalho Informal
A Família como Primeiro Espaço de Formação Social

UNIDADE TEMÁTICA
Artes visuais

COMPETÊNCIAS
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9.

OBJETO DO CONHECIMENTO
Sistemas de linguagem
- Categorias do sistema das artes
visuais: museus,galerias, instituições,

HABILIDADES
(EF15AR07)Reconheceralgumas
categorias do sistemadas artes visuais
(museus,galerias,
instituições,
artistas,artesãos, curadores etc.).
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artistas, artesãos, curadores etc.;
- Criação em artes visuais de modo
individual, coletivo e colaborativo;

Dança

Música

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9.

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

Processo de criação
- Diálogo sobre a criação e as dos
colegas;
- Sistemas da linguagem.

(EF15AR06) Dialogar sobre a sua
criação e as dos colegas, para alcançar
sentidos plurais.
Sistemas da linguagem.

Processos de criação
- Movimentos da dança de modo
individual, coletivo e colaborativo;
- Aspectos estruturais, dinâmicos e
expressivos
dos
elementos
constitutivos dos movimentos (Ritmo;
Movimentos
corporais;
Espaço; Tempo).

(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.

- Experiências pessoais e coletivas em
dança,vivenciadas na escola –
Discussão com respeito e sem
preconceito.

(EF15AR12) Discutir, com respeito e
sem preconceito, as experiências
pessoais
e
coletivas
em
dançavivenciadas na escola, como
fonte
para
a
construção
de
vocabulárioserepertórios próprios.
(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.

Processos
de
criação
Representação gráfica das
Notas musicais:
- Improvisações, composições e
sonorização de histórias;
- A linguagem musical: partituras;
Técnicas de registro:
Áudio; Áudiovisual;

Divisão das notas musicais:
- Linha; Espaço;
- Materialidade - fontes sonoras
convencionais e não convencionais;
- Fontes sonoras diversas, como as
existentes no próprio corpo (palmas,
voz, percussão corporal), na natureza
e em objetos cotidianos.

Teatro

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9.

Características
dos
instrumentos musicais
- Percussão,Sopro, Corda.
Processos de criação
- Improvisação teatrale processos
narrativos criativos;
- Teatralidade dosgestos e das ações
do cotidiano;
- Elementos de diferentes matrizes
estéticas;
- Equipe dramática: ator, diretor
dramaturgo, cenógrafo, sonoplasta,
público, figurinista, produtor;
- Dramaturgia: estética cênica.
- Imitação e faz de conta;
- Composição e encenação de
acontecimentos cênicos;
Possibilidades
criativas
de
movimento e de voz na criação de um
personagem teatral;
- Jogos teatrais.

(EF15AR15)
Explorar
fontes
sonoras diversas, como as existentes
no próprio corpo (palmas, voz,
percussão corporal), na natureza e
em objetos cotidianos, reconhecendo
os elementos constitutivos da música
e
as
características
de
instrumentosmusicais variados.

(EF15AR20) Experimentar o trabalho
colaborativo, coletivo e autoral em
improvisações teatrais e processos
narrativos criativos em teatro,
explorando desde a teatralidade
dosgestos e das ações do cotidiano até
elementos de diferentes matrizes
estéticas e culturais.
(EF15AR21) Exercitar a imitação e o
faz de conta, resinificando 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
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possibilidades criativas de movimento e
de voz na criação de um personagem
teatral, discutindo estereótipos.
Artes integradas

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9.

Patrimônio cultural
- Patrimônio cultural, material e
imaterial, de culturas diversas, em
especial a brasileira, incluindo-se suas
matrizes indígenas, africanas e
europeias, de diferentes épocas.

(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.

Arte e tecnologia
- Tecnologias e recursos digitais
(multimeios), animações, jogos
eletrônicos, gravações emáudio e
vídeo, fotografia, softwares, etc.

(EF15AR26) Explorar diferentes
tecnologias e recursos digitais
(multimeios), animações, jogos
eletrônicos, gravações emáudio e
vídeo, fotografia,softwares, etc. nos
processos de criação artística.

COMPONENTE CURRICULAR – ARTE
TEMPO FORMATIVO I – EIXO II - (2º e 3º ANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA
TEMAS GERADORES :
•
Diversidade Cultural
•
Gênero: o lugar da mulher na sociedade
•
Identidade afro-brasileira e Indígena
•
A família e a sociedade plural: crise e sentidos
•
Projeto de Vida
UNIDADE TEMÁTICA
COMPETÊNCIAS
OBJETO DO
CONHECIMENTO
Artes visuais
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; Matrizes estéticas:
9.
- Características das manifestações
artísticas e culturais locais e de
outras comunidades.
- Influência de diferentes matrizes
estéticas
e
culturais
nessas
manifestações artísticas: Local e
Regional - Folia de Reis, Carnaval,
Divino, São João).Cultura indígena
e quilombola.
Materialidades
- Diferentes formas de expressão
artística:
desenho,
pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura,
escultura, modelagem, instalação,
vídeo, fotografia.
- Processos de criação.

Sistemas de linguagem
Categorias do sistema das artes
visuais:
museus,
galerias,
instituições,
artistas,artesãos,
curadores e etc.
Dança

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9.

Contextos e práticas
- Formas distintas de manifestações

HABILIDADES
(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.
(EF15AR07)
Reconhecer
algumas
categorias
do
sistema das artes visuais
(museus,
galerias,
instituições, artistas,artesãos,
curadores etc.).
(EF15AR08) Experimentar e
apreciar formas distintas de
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da dança presentes em diferentes
contextos, cultivando a percepção,
o imaginário, a capacidade de
simbolizar e o repertório corporal;
- Elementosda linguagem.

Elementos da linguagem
Relações entre as partes do corpo e
destas com o todo corporal na
construção do movimento dançado.

Música

Teatro

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9;

Elementos da linguagem
- Diferentes formas de orientação
no espaço (deslocamentos, planos,
direções, caminhos etc.);
-Técnicas de movimentação e
ritmos corporal (ritmos diferentes);
- Imitações de movimentos
apresentados, de acordo com o
ritmo.
- Processos de criação.
Contextos e práticas - gêneros
musicais
- Formas e gêneros de expressão
musical;
- Usos e funções da música em
diversos contextos de circulação,
em especial, aqueles da vida
cotidiana;
- Música clássica,
- Música contemporânea;
- Música popular;
- Uso e funções da Música;
- "Jingles" de comerciais;
- Rádio; - Televisão; - Vinhetas;
- Filmes; - Novelas.

manifestações
da
dança
presentes
em
diferentes
contextos,
cultivando
a
percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o
repertório
corporal.
Elementosda 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)
naconstrução do movimento
dançado.
Processos de criação.
(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 decirculação, em
especial,
aqueles da vida cotidiana.

Elementos da linguagem
Elementos da Música
- Melodia; - Harmonia;
- Ritmo; - Timbre;
- Duração; - Intensidade; - Altura.
- Propriedades do Som; usos e as
funções da música em diversos
contextos
decirculação,
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
apreciaçãomusical.

Contextos e práticas
- Apreciar as diferentes formas do
fazer teatral;
- Dramatização de histórias
do cotidiano da cultura local;
- Personagens reais de
ficção;
- Diversas formas de se
fazer teatro: Teatro com
bonecos;
- Teatro com o próprio corpo;
-Teatro de sombras.

(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
Identificar
elementos
básicos do teatro:
Espaço (local onde ocorre a
cena observada);
Personagem (a pessoa e suas
características);

(EF15AR19)
Descobrir
teatralidades
na
vida
cotidiana,
identificando
elementos teatrais (variadas
entonações
de
voz,
diferentes
fisicalidades,
diversidade de personagens e
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Artes integradas

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9.

Narrativa (a ação, o que está
ocorrendo);
Perceber a importância do outro na
recepção da narrativa.

narrativas etc.).

Processos de criação:
Projetos temáticos que
contemple as relações
processuais entre diversas
linguagens artísticas.

(EF15AR23) Reconhecer e
experimentar, em projetos
temáticos,
as
relações
processuais entre diversas
linguagens artísticas.

Matrizes
e
estéticas
culturais:
Brinquedos,
brincadeiras,
jogos
e
danças de origem africana
e indígena.

(EF15AR24) Caracterizar e
experimentar
brinquedos,
brincadeiras, jogos, danças,
canções e histórias de
diferentes matrizes estéticas
e
culturais.Patrimônio
cultural.

COMPONENTE CURRICULAR – ARTE
TEMPO FORMATIVO I – EIXO II - (2º e 3º ANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO
TEMAS GERADORES:
•
Ações coletivas para a construção da cidadania
•
Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência
•
O cidadão como sujeito de direitos e deveres
•
O desemprego, a fome e suas consequências
UNIDADE
COMPETÊNCIAS OBJETO DO
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
Artes visuais
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; Matrizes estéticas e culturais:
9.
- Esculturas e outras manifestações
culturais de artistas locais,
regionais e nacionais.

Materialidades
diferentes formas de expressão
artística
(desenho,
pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura,
escultura, modelagem, instalação,
vídeo, fotografia etc.)
- Processos de criação;
Dança

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9.

Processos de criação
- Movimentos dançados de modo
individual, coletivo e colaborativo;
- Aspectos estruturais, dinâmicos
e expressivos dos elementos
constitutivos do movimento, com
base nos códigos de dança.
- Ritmos;
Movimentos
corporais;
- Espaço;
- Tempo.
-Experiências pessoais e coletivas
em dança vivenciadas na escola,

HABILIDADES
(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.
(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, comrespeito e sem
preconceito, as experiências pessoais e
coletivas em dança vivenciadas na escola,
como fonte para a construção de
vocabulários erepertórios próprios.
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Música

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9.

Teatro

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9.

Artes
integradas

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9.

Notação e registro musical
(EF15AR16) Explorar diferentes formas de
Representação gráfica das notas registro
musical
não
convencional
musicais:
(representaçãográfica
de
sons,
partiturascriativas
etc.),
bem
Partituras;
comoprocedimentos e técnicas deregistro
Técnicas de registro:
em áudio e audiovisual, e reconhecer a
Áudio;
notação musicalconvencional.
Audiovisual;
Divisão das notas musicais:
Linha,Espaço.
Experimentação
de
(EF15AR17) Experimentar improvisações,
improvisações, composições e
composições e sonorização de histórias,
sonorização de histórias e etc.
entre outros, utilizando vozes, sons corporais
e/ou instrumentos musicais convencionais ou
não convencionais, de modo individual,
coletivo e colaborativo.
(EF15AR20) Experimentar o trabalho
Processos de criação
colaborativo, coletivo e autoral em
- Improvisações teatrais;
improvisações teatrais e processos narrativos
Processos
narrativos
criativos em teatro, explorando desde a
criativos em teatro.
teatralidade dosgestos e das ações do
cotidiano até elementos de diferentes
matrizes estéticas e culturais.
(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz
- Imitaçãoeofazdeconta;
de conta, resignificando objetos e fatos e
- Ressignificação de objetos e
experimentando-se no lugar do outro, ao
fatos;
compor e encenar acontecimentos cênicos,
- Composição e encenaçãode
por meio de músicas, imagens, textos ou
acontecimentoscênicos.
outros pontos de partida, de forma
intencional e reflexiva.
- Criação do personagem teatral:
(EF15AR22) Experimentar possibilidades
Corpo, voz e movimento;
criativas de movimento e de voz na criação
- Pantomimas literárias;
de um personagem teatral, discutindo
estereótipos.
Espaço: Ambiente Familiar e
Social;
- Respeitar às diferenças e a
diversidadedepessoas, situações
diversasna tuaçãodo personagem.
Patrimônio cultural
(EF15AR25) Conhecer e valorizar o
patrimônio cultural, material e imaterial, de
- Pesquisa;
culturas diversas, em especial a brasileira,
- Visita aos patrimônios
incluindo-se suas matrizes indígenas,
públicos culturais locais;
africanas e europeias, de diferentes épocas,
- Patrimônio imaterial;
favorecendo a construção de vocabulário e
- Construção de vocabulário e
repertório
relativos
às
diferentes
repertório
relativos
às
linguagens artísticas.
diferentes linguagens artísticas.
Arte e tecnologia
- Diferentes tecnologias e
recursosdigitais;
-Visita ao laboratório de
informática.

(EF15AR26)
Explorar
diferentes
tecnologias
e
recursosdigitais
(multimeios,
animações,
jogos
eletrônicos, gravações em áudio e vídeo,
fotografia,
softwares,
etc.)
nos
processosde criação artística.

COMPONENTE CURRICULAR – ARTE
TEMPO FORMATIVO I – EIXO II - (2º e 3º ANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS
•
•
•
•
•
•
•
•

TEMAS GERADORES:
A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos
O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber
O Apelo ao Consumo e a Reação do(a) Adolescente
Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias
A Convivência Social na Adolescência
O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho
O Adolescente e Trabalho Informal
A Família como Primeiro Espaço de Formação Social
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UNIDADE TEMÁTICA

COMPETÊNCIAS

Artes visuais

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9.

OBJETO DO
CONHECIMENTO
Contextos e práticas
- Artes visuais tradicionais e
contemporâneas (local, regional,
nacional);
Processos de criação:
- Experimentar sobre os aspectos
formais das obras de arte e outros
elementos próprios dacomposição
visual.
- Diálogo sobre a sua criação e a
dos colegas.

Elementos da linguagem
- Ponto, linha, forma, cor, espaço,
movimento etc. nas artes visuais –
gravura, desenhos, objetos.
Matrizes estéticas e culturais:
Arte brasileira, afro-brasileira e
indígena
nas
manifestações
artísticas da nossa cultura local,
regional e nacional.
Materialidades
- Diferentes formas de expressão
artística:
desenho,
pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura,
escultura, modelagem, instalação,
vídeo, fotografia, etc.

Sistemas da linguagem:
- Categorias do sistema das artes
visuais
museus,
galerias,
instituições, artistas, artesãos,
curadores etc.

Dança

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9.

Contextos e práticas
- Formas distintasde manifestações
da dança presentes emdiferentes
contextos.

Elementos da linguagem
- Corpo humano - relações entre as
partes do corpo e destas com o todo
corporal;
-Diferentes formas de orientação
no espaço (deslocamentos, planos,
direções, caminhos etc.) e ritmos de
movimento (lento, moderado e
rápido);

HABILIDADES
(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.
(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.
(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.
(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.
(EF15AR07)
Reconhecer
algumas categorias do sistema
das artes visuais(museus,
galerias,
instituições,
artistas,artesãos,
curadores
etc.).

(EF15AR08) Experimentar e
apreciar formas distintasde
manifestações
da
dança
presentes
emdiferentescontextos,
cultivandoa
percepção,
o
imaginário,a capacidade de
simbolizar e o repertório
corporal.
(EF15AR09)
Estabelecer
relações entre as partes do corpo
e destas com o todo corporal na
construção
do
movimento
dançado.
(EF15AR10)
Experimentar
diferentes formas de orientação
no espaço (deslocamentos,
planos, direções, caminhos etc.)
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- Conhecimento e experimentação
dos movimentos do seu próprio
corpo (consciência corporal) e
compreender a possibilidade de
criação do movimento dançado.

Processos de criação:
Descrição, escuta, construção,
argumentos,
ponderações
e
reflexões sobre as experiências
individuais e coletivas vivenciadas
em dança na escola respeitando as
diferenças, sem qualquer tipo de
preconceito.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9.
Música

Contextos
e
práticas
Apresentação
de
gêneros
musicais vivenciados.
- Gêneros musicais;
- Música clássica;
- Música contemporânea;
Música popular.
- Uso e funções da Música:
"Jingles" de comerciais; Rádio;
Televisão;
Vinhetas;
Filmes;
Novelas, entre outros.
Elementos da linguagem Elementos da Música:
- Altura.
- Intensidade;
- Timbre;
- Melodia;
- Ritmo;
- Harmonia;
- Propriedades do Som
- Duração.
Materialidades
- Fontes sonoras diversas, como as
existentes no próprio corpo(palmas,
voz,
percussãocorporal),
na
natureza e em objetos cotidianos;
-Características de instrumentos
musicais variados.
Notação e registro musical
Representação gráfica das notas
musicais:
- Diferentes formas de registro
musical
não
convencional
(representação gráfica de sons,
partituras criativas etc.);
- Procedimentos e técnicas de
registro em áudio e audiovisual;
- Notação musical convencional..
- improvisações, composições e
sonorização de histórias, entre
outros, utilizando vozes, sons
corporais
e/ou
instrumentos
musicais convencionais ou não.

e ritmos de movimento (lento,
moderado
e
rápido)
na
construção
do
movimento
dançado.
(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, com
respeito e sem preconceito, as
experiências pessoais e coletivas
em dançavivenciadas na escola,
como fonte para a construção de
vocabuláriose
repertórios próprios.
(EF15AR13)
Identificar
e
apreciar criticamente diversas
formas e gêneros de expressão
musical,
reconhecendo
e
analisando os usos e as funções
da música emdiversos contextos
decirculação,
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 decomposição/criação,
execução e apreciaçãomusical.
(EF15AR15) Explorar fontes
sonoras diversas, como as
existentes
no
próprio
corpo(palmas,
voz,
percussãocorporal), na natureza e
em
objetos
cotidianos,
reconhecendo
os
elementosconstitutivos da música
e
ascaracterísticas
de
instrumentos musicais variados.
(EF15AR16) Explorar diferentes
formas de registro musical não
convencional
(representação
gráfica de sons, partituras
criativas
etc.),
bem
comoprocedimentos e técnicas
deregistro em áudio e audiovisual,
e reconhecer a notação musical
convencional.
(EF15AR17)Experimentar
improvisações, composições e
sonorização de histórias, entre
outros, utilizando vozes, sons
corporais
e/ou
instrumentos
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1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9.

Teatro

Contextos e práticas
Diversas formas de fazer teatro: - Teatrode rua;
- Teatro de bonecos, marionetes,
sombras;
- Teatro popular;
- Imitação e o faz de conta
enquanto ferramentas para as
ações dramáticas;
-Histórias
dramatizadas
de
personagens do cotidiano.
Elementos da linguagem
Elementos básicos do teatro:
espaço (local onde ocorre a cena
observada), personagem (a pessoa e
suas características) e narrativa (a
ação, o que está ocorrendo).
Processos de criação
- Jogos teatrais de gestos e cenas do
cotidianoe
elementos
de
diferentesmatrizes
estéticas
e
culturais;
- Potencialização no processo
decriação
por
meio
de
gestos,expressões da emoção em
cenas.
Processos de criação
- A imitação e o faz de conta;
- Composição e encenação de
acontecimentos.

- Criação de um personagem teatral
(movimento e voz)

Artes integradas

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9.

Processos de Criação
- As relações processuais entre
diversas linguagens artísticas.

Matrizes Estéticas e Culturais
-Brinquedos, brincadeiras, jogos,
danças, canções e histórias de
diferentesmatrizes
estéticas
e
culturais.
Patrimônio Cultural:
- Opatrimônio cultural, material e
imaterial de culturas diversas;
- Manifestações culturais da nossa
e de outras comunidades, como:
brincadeiras,
jogos,
danças,
canções, histórias e expressões
das diferentes matrizes indígenas,
africanas e europeias, e culturais,

musicais
convencionais
ou
nãoconvencionais,
de
modoindividual,
coletivo
ecolaborativo.
(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 repertórioficcional.

(EF15AR19)
Descobrir
teatralidades na vida cotidiana,
identificando elementos teatrais
(variadas entonações de voz,
diferentes
fisicalidades,
diversidade de personagens e
narrativas etc.).
(EF15AR20)
Experimentar
otrabalho colaborativo, coletivo
e autoral em improvisações
teatrais
e
processos
narrativoscriativos em teatro,
explorando desde a teatralidade
dos gestose das ações do
cotidiano até elementos de
diferentesmatrizes estéticas e
culturais.
(EF15AR21)
Exercitar
a
imitação e o faz de conta,
ressignificando objetos e fatos
eexperimentando-se no lugar do
outro, ao compor e encenar
acontecimentos cênicos, por
meio de músicas, imagens,
textos ou outros pontos de
partida, de formaintencional
ereflexiva.
(EF15AR22)Experimentar
possibilidades
criativas
de
movimento e de voz na criação
de um personagem teatral,
discutindo estereótipos.
(EF15AR23) Reconhecer e
experimentar,
em
projetos
temáticos,
as
relações
processuais
entre
diversas
linguagens artísticas.
(EF15AR24) Caracterizar e
experimentar
brinquedos,
brincadeiras, jogos, danças,
canções
e
histórias
de
diferentesmatrizes 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
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principalmente as pertencentes à
cultura brasileira.

diferenteslinguagens artísticas.

Arte e Tecnologia:
- Diferentes recursos tecnológicos
e digitais: multimeios, animações,
jogos eletrônicos, gravações em
áudio e vídeo, fotografia, softwares
etc.

(EF15AR26)
Explorar
diferentes tecnologias e recursos
digitais (multimeios, animações,
jogos eletrônicos, gravações em
áudio e vídeo, fotografia,
softwares etc.) nosprocessos de
criação artística.

COMPONENTE CURRICULAR – ARTE
TEMPO FORMATIVO I – EIXO III - (4º e 5º ANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA
TEMAS GERADORES :
•
Diversidade Cultural
•
Gênero: o lugar da mulher na sociedade
•
Identidade afro-brasileira e Indígena
•
A família e a sociedade plural: crise e sentidos
•
Projeto de Vida
UNIDADE TEMÁTICA COMPETÊNCIAS OBJETO DO
HABILIDADES
CONHECIMENTO
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; Contexto e práticas:
(EF15AR01) Identificar e
9.
- Formas distintas das artes apreciar formas distintas das
Artes visuais
visuais
tradicionais
e artes visuais tradicionais e
contemporâneas.
contemporâneas, cultivando a
percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o
repertório imagético.
Elementos da linguagem
(EF15AR02) Explorar e
- Cores primárias e secundárias;
reconhecer
elementos
- Coresquentes e frias;
constitutivos
das
artes
- Monocromia/policromia.
visuais (ponto, linha, forma,
cor, espaço, movimento etc.).
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; Contexto e práticas
(EF15AR08) Experimentar e
Dança
9.
Formas
distintas
de apreciar formas distintas de
manifestações da dança presentes manifestações da dança
em diferentes contextos;
presentes em diferentes
- Coreografias a partir de músicas contextos,
cultivando
a
e textos folclóricos.
percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o
repertório corporal.
Elementos da linguagem
(EF15AR09)
Estabelecer
Movimento:
corpo relações entre as partes do
inteiro,partes, articulações e corpo e destas com o todo
superfícies;
corporal na construção do
- Corpo parado: simetria, movimento dançado.
assimetria, volume, largura,
curva, torções e angulações;
(EF15AR10)
Experimentar
Orientação
no
espaço: diferentes
formas
de
deslocamentos, planos, direções, orientação
no
espaço
caminhos e etc.
(deslocamentos,
planos,
- Ritmos de movimento: lento, direções, caminhos etc.) e
moderado e rápido.
ritmos de movimento (lento,
- Em relação à fluência (passos): moderado e rápido) na
sucessivos e simultâneos;
construção do movimento
- Orientação espacial e ritmos dançado.
musicais; - Modalidades da
dança.
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; Contextosepráticas
- (EF15AR13) Identificar e
Música
9.
apreciar criticamente diversas
GênerosMusicais
- Diversas formas e gêneros de formas e gêneros de expressão
musical,
reconhecendo
e
expressão musical:
- Música clássica; - Música analisando os usos e as
contemporânea; - Música popular; funções da música em
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1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9.
Teatro

Artes integradas

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9.

Usose funções da Música:
"Jingles"
de
comerciais;
Rádio;Televisão;
-Vinhetas; Filmes; - Novelas, entre outros
Elementos da Música
Elementos
constitutivos
da
música:
- Altura;
- Intensidade;
- Timbre;
- Melodia;
- Ritmo;
- Harmonia e etc.
Materialidades
- Fontes Sonorasdiversas,
como as
existentes no próprio corpo:
palmas,
voz, percussão corporal;
- Elementos constitutivos da
música e as características
de instrumentos musicais
variados.

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

Contextos e práticas
Formas
distintas
de
manifestações do teatro presentes
em diferentes contextos;
Histórias
dramatizadas
(aprendendo a ver e a ouvir);
- Contextualizar o teatro
emdiferentes períodos da
história;
- Utilização dos jogos
teatraisna construção de uma
produção cênica;
- Percepção múltipla de como
as pessoas se expressam com
a entonação de voz, gestos,
forma
de
narrar
um
acontecimento.
Elementos básicos do teatro:
Identificar elementos básicos
do teatro:
- Variadas entonações de voz;
- Espaço (local onde ocorre a
cena observada);
- Personagem (a pessoa e suas
características);
- Narrativa (a ação, o que está
ocorrendo em cena).
Processos de criação
- Improvisações teatrais e
processos narrativos criativos;
- Teatralidade dos gestos e das
ações do cotidiano e elementos
de diferentes matrizes estéticas e
culturais;
- Espaço cênico;
- Máscara, maquiagem e figurino;
adereços (de diferentes matrizes
estéticas e culturais).
Processos de criação
- Relações processuais entre
diversas linguagens artísticas;

(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
repertórioficcional.

(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 e em
objetos
cotidianos,
reconhecendo os elementos
constitutivos da música e as
características de instrumentos
musicais variados.

(EF15AR19)
Descobrir
teatralidades na vida cotidiana,
identificando
elementos
teatrais (variadas entonações
de
voz,
diferentes
fisicalidades, diversidade de
personagens e narrativasetc.).

(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.

- Teatro; Danças; Pinturas.

(EF15AR23) Reconhecer e
experimentar, em projetos
temáticos,
as
relações
processuais entre diversas
linguagens artísticas.

Matrizes estéticas culturais

(EF15AR24) Caracterizar e
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- Cantigas de roda, anedotas,
brinquedos, brincadeiras, danças,
canções, desafios, jogos, histórias
dediferentes matrizes estéticas e
culturaisetc.
Patrimônio cultural
- Valorização do patrimônio
cultural, material e imaterial de
culturas diversas, em especial a
brasileira,incluindo-se
suas
matrizes indígenas, africanas e
europeias, de diferentes épocas.

experimentar
brinquedos,
brincadeiras, jogos, danças,
canções e histórias de
diferentes 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
diferenteslinguagens
artísticas.

COMPONENTE CURRICULAR – ARTE
TEMPO FORMATIVO I – EIXO III - (4º e 5º ANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO
TEMAS GERADORES:
•
Ações coletivas para a construção da cidadania
•
Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência
•
O cidadão como sujeito de direitos e deveres
•
O desemprego, a fome e suas consequências
UNIDADE
COMPETÊNCIAS
OBJETO DO
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
Matrizes estéticas eculturais
9.
- Manifestações artísticas
culturais(local, regional e
nacional).
Artes visuais
Artistas - referência em
música, dança, literatura,
pintura e etc. , tanto os locais,
regionais e nacionais.
Materialidades:
- Diferentes formas de
expressão artística: desenho,
pintura, colagem, quadrinhos,
dobradura,
escultura,
modelagem, instalação, vídeo,
fotografiae etc.
- Criação em artes visuais de
modo individual, coletivo e
colaborativo;
-Diálogo sobre a sua criação e
as dos colegas.

Dança

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9.

Sistemas de linguagens
- Categorias do sistema das
artes visuais:museus, galerias,
instituições, artistas, artesãos,
curadores e etc.
Processos de criação
- Movimentos dançados de
modo individual, coletivo e
colaborativo;
Aspectos
estruturais,dinâmicos
e
expressivos doselementos

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

(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.
(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.
(EF15AR07) Reconhecer algumas
categorias do sistema das artes
visuais(museus, galerias, instituições,
artistas, artesãos, curadores etc.).
(EF15AR11) Criar e improvisar
movimentos dançados de modo
individual, coletivo e colaborativo,
considerando
os
aspectos
estruturais,dinâmicos e expressivos
doselementos
constitutivos
domovimento, com base nos códigos
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constitutivos
domovimento:
- Locomoção: saltar,
girar,torcer, gestos, silêncio
docorpo;
- Ao espaço: subir,
descer,abrir,
fechar,
avanços eretornos.
- Experiências pessoais e
coletivas
em
dança
vivenciadas na escola.
Notação e registro musical
Representação gráfica das
notas musicais:
- Partituras;
- Técnicas de registro: Áudio;
Audiovisual;
- Divisão das notas musicais:
Linha,
Espaço.

de dança.
(EF15AR12) Discutir, com respeito e
sem preconceito, as experiências
pessoais e coletivas em dança
vivenciadas na escola, como fonte para
aconstrução de vocabulários e
repertórios próprios.

Teatro

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9.

Música

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9.

Processos de criação
- Improvisações, composições
e sonorização de histórias,
entre outros, utilizando vozes,
sons
corporais
e/ou
instrumentos
musicais
convencionais
ou
não
convencionais.

(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.

Teatro

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9.

Processos de criação
Encenação
- Imitação e o faz de conta de
forma intencional.

(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.

- Criação de um personagem
teatral (movimento e voz
criativos).

Patrimôniocultural
- Valorizaçãodo patrimônio
cultural, material e imaterial,
de culturas diversas, em
especial
a
brasileira,
incluindo-se suas matrizes
indígenas,
africanas
e
europeias,
de
diferentes
épocas.

(EF15AR22)
Experimentar
possibilidades criativas de movimento e
de voz na criação de um personagem
teatral,
discutindo
estereótipos
e
reflexiva.
(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
diferenteslinguagens artísticas.

Arte e tecnologia
- Diferentes tecnologias e
recursos digitais: multimeios,
animações, jogos eletrônicos,
gravações em áudio e vídeo,
fotografia, softwares, etc.

(EF15AR26)
Explorar
diferentes
tecnologias
e
recursos
digitais
(multimeios,
animações,
jogos
eletrônicos, gravações em áudio e vídeo,
fotografia,
softwares,
etc.)
nos
processosde criação artística.

Artes integradas

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9.

(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.

COMPONENTE CURRICULAR – ARTE
TEMPO FORMATIVO I – EIXO III - (4º e 5º ANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS
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TEMAS GERADORES:
•
A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos
•
O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber
•
O apelo ao consumo e a reação do(a) adolescente
•
Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias
•
A Convivência Social na Adolescência
•
O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho
•
O Adolescente e o Trabalho Informal
•
A Família como Primeiro Espaço de Formação Social
•
UNIDADE
COMPETÊNCIAS OBJETO DO CONHECIMENTO
TEMÁTICA
Artes visuais
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; Contexto e prática
9;
- Formas distintas das artes visuais
tradicionais e contemporâneas.

-Matrizes estéticas e culturais:
- Artes visuais a partir das características
das manifestaçõesartísticas e culturais
locais e de outras comunidades;
- Artistas locais, regionais e nacionais.
Materialidades
- Ddiferentes formas de expressão artística:
desenho, pintura, colagem, quadrinhos,
dobradura, escultura, modelagem, instalação,
vídeo, fotografia e etc.

Dança

Música

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9;

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9.

Contexto e práticas
- Formas distintas de manifestações da
dança presentes em diferentes contextos.

HABILIDADES
(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.
(EF15AR03) Reconhecer e analisar a
influência de distintas matrizes
estéticas e culturais das artes visuais
nas manifestações artísticas das
culturas locais, regionais e nacionais.
(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.
(EF15AR08)
Experimentar
e
apreciar
formas
distintas
de
manifestações da dança presentes em
diferentes contextos, cultivando a
percepção, o imaginário, acapacidade
de simbolizar e o repertório corporal.

Elementos da linguagem
- Corpo - Relações entre as suas partes e
destas com o todo corporal na construção
do movimento dançado.

(EF15AR09) Estabelecer relações
entre as partes do corpo e destas
com o todo corporal na construção
do movimento dançado.

- Diferentes formas de orientação no espaço:
deslocamentos, planos, direções, caminhos e
etc.;
- Ritmos de movimento: lento, moderado e
rápido.

(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.
(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.

Contextos e práticas
- Formas musicais: escuta atenta
abrangendo gêneros tais como: Música
clássica, música contemporânea, música
popular — incluindo, por exemplo,
categorias como pop, samba, MPB, hiphop, rap, rock, jazz, techno, entre outras.
- Usos e funções da música em diversos
contextos de circulação;
- A História da músicaBrasileira e seus
principais Compositores.
Elementos da linguagem
Paisagem sonora
- Elementos básicos do som: altura (sons
agudos e graves), duração (longos e
curtos), intensidade (fortese fracos) e

(EF15AR14) Perceber e explorar os
elementos constitutivos da música
(altura, intensidade, timbre, melodia,
ritmo etc.), por meio de jogos,
brincadeiras, canções e práticas
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Teatro

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9.

Artes
integradas

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9.

Artes visuais

Dança

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9.

timbres (a voz do instrumento ou pessoa);
- Elementos da música: o ritmo, a melodia
e aharmonia;
- Estilos/gêneros musicais: cantigas de roda,
triste, alegre, calmo, agitado, vocal e
instrumental.

diversas de composição/criação,
execução e apreciação musical.

Contextos e práticas
- Formas distintas de manifestações do
teatro: De rua, fantoches e etc.
- Utilização dos jogos teatraisna construção
de uma produção cênica;
-Criação de personagem;
- Narração;
- Contextualizar o teatro emdiferentes
períodos da história.
Elementos da linguagem
- Teatralidades na vida cotidiana;
- Elementos teatrais: variadas entonações de
voz, diferentes fisicalidades, diversidade de
personagens e narrativas, etc;
- Expressão facial, corporal e gestual das
personagens.
Processos de criação
- Projetos, em forma de intervenção artística,
relacionados a situações recorrentes na
escola ou na comunidade;

(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.

Matrizesestéticasculturais
- Brinquedos,jogos,brincadeiras, danças,
canções, histórias e etc. de matrizes
estéticas e culturas diferentes.

(EF15AR24)
Caracterizar
e
experimentar
brinquedos,
brincadeiras, jogos, danças, canções
e histórias de diferentes
matrizes estéticas e culturais.
(EF15AR05) Experimentar a
criação em artes visuais de modo
individual, coletivo e colaborativo,
explorando diferentes espaços da
escola e da comunidade.

Processos de criação
- Artes visuais de modo individual, coletivo
e colaborativo;

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9;

(EF15AR23)
Reconhecer
e
experimentar,
em
projetos
temáticos, as relações processuais
entre diversas linguagens artísticas.

- Diálogo sobre a sua criação e as dos
colegas (produções artísticas).

(EF15AR06) Dialogar sobre a sua
criação e as dos colegas para
alcançar sentidos plurais.

- Categorias do sistema das artes visuais:
museus, galerias, instituições, artistas,
artesãos, curadores e etc.

(EF15AR07) Reconhecer algumas
categorias do sistema das artes
visuais
(museus,
galerias,
instituições, artistas, artesãos,
curadores etc.)
(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.

Processos de criação
- Movimentos dançados de modo individual,
coletivo e colaborativo;
- Aspectos estruturais, dinâmicos e
expressivos dos elementos constitutivos do
movimento;
- Dança livre.

- Experiências pessoais e coletivas em
dançavivenciadas na escola (discussão com
respeito e sem preconceito).

Música

(EF15AR19)
Descobrir
teatralidades na vida cotidiana,
identificando elementos teatrais
(variadas entonações de voz,
diferentes fisicalidades, diversidade
de personagens e narrativas etc.).

Notação e registro musical:
- Fontes sonoras diversas, como as existentes
no próprio corpo: palmas, voz, percussão
corporal, na natureza e em objetos
cotidianos;

(EF15AR12) Discutir, com respeito
e sem preconceito, as experiências
pessoais
e
coletivas
em
dançavivenciadas na escola, como
fonte para a construção de
vocabulárioserepertórios próprios.
(EF15AR15) Explorar fontes
sonoras diversas, como as
existentes no próprio corpo
(palmas, voz, percussão corporal),
na natureza e em objetos
cotidianos, reconhecendo os
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- Registro musical não convencional e
convencional;
- Procedimentos e técnicas de registro em
áudio e audiovisual.

Processos de criação
Criação individual e coletiva dehistórias
utilizando vozes e sons corporaise/ou
instrumentos musicais convencionais ou não.

Teatro

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9.

Processos de criação
- Jogos cênicos e de improvisação individual
ou coletiva;
. Observação de expressões teatrais em
outras matrizes culturais ampliando o
repertório para novas possibilidades de
criações e improvisações.
-Formas de se movimentar, trejeitos,
entonação de voz, bem como gestos que
podem caracterizar uma pessoa em um
enredo.
- Imitação e o faz de conta;
- Compor e encenar acontecimentos cênicos.

Criação
de
um
personagem
teatral(movimento, voz e etc,).

Artes
integradas

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9.

Patrimônio cultural
- Valorização do patrimônio cultural,
material e imaterial, de culturas diversas, em
especial a brasileira;
- Canção de ninar indígena e africana.

Arte e tecnologia
- Diferentes tecnologias e recursos digitais:
multimeios, animações, jogos eletrônicos,
gravações em áudio e vídeo, fotografia,
softwares e etc.

elementos constitutivos da música
e
as
características
de
instrumentos
musicais variados.
(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.
(EF15AR17)
Experimentar
improvisações,
composições,sonorização
de
histórias, entre outros, utilizando
vozes, sons corporais e/ou
instrumentos
musicais
convencionais
ou
não
convencionais,
de
modo
individual, coletivo ecolaborativo.
(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 experimentandose 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
possibilidades
criativas
de
movimento e de voz na criação de
um personagem teatral, discutindo
estereótipos.
(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.
(EF15AR26) Explorar diferentes
tecnologias e recursos digitais
(multimeios, animações, jogos
eletrônicos, gravações em áudio
e vídeo, fotografia,softwares,
etc.) nos processos de criação
artística.
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5.1.3 Matemática

COMPETÊNCIASESPECÍFICAS DE MATEMÁTICA
1.

Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em
diferentes momentos históricos, e é uma ciênciaviva, 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 argumentos convincentes,
recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo.

3.

Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da Matemática (Aritmética, Álgebra,
Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas do 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 situações imaginadas, não diretamente relacionadas como
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.

8.

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.

COMPONENTE CURRICULAR – MATEMÁTICA
TEMPO FORMATIVO I – EIXO I - (1º ANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA
TEMAS GERADORES:
•
Diversidade Cultural
•
Gênero: o lugar da mulher na sociedade
•
Identidade afro-brasileira e Indígena
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•
•

A família e a sociedade plural: crise e sentidos
Projeto de Vida

UNIDADE
TEMÁTICA
Números

COMPETÊNCIAS
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

OBJETO DO
CONHECIMENTO
Contagem
ascendente
e
descendente:
- Uso de números naturais como
indicadores de quantidade e de
ordem.
- Contagem de um em um até a
quantidade vinte;
- Reconhecimento de números no
contexto diário: indicação de
quantidades, indicação de ordem
ou indicação de código para a
organização de informações:
- O uso social do número e sua
importância na vida cotidiana.
- Quantificação de elementos de
uma
coleção:
estimativas,
contagem um a um, pareamento ou
outros
agrupamentos
e
comparação:

- Leitura, escrita e comparação de
números naturais (até 100);
- Reta numérica: Sequência
numérica até 20: nome, escrita e
ordem dos números de um em um,
relação numeral-quantidade

Álgebra

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Geometria

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Grandezas e medidas

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

HABILIDADES
(EF01MA01) Utilizar números
naturais como indicador de
quantidade ou de ordem em
diferentes situações cotidianase
reconhecer situações em que os
números não indicam contagem
nem ordem, mas sim código
deidentificação.
(EF01MA02) Contar de maneira
exata ou aproximada, utilizando
diferentes estratégias como o
pareamento
e
outros
agrupamentos.
(EF01MA03) Estimar e comparar
quantidades de objetos de dois
conjuntos (em torno de 20
elementos), por estimativa e/ou por
correspondência (um a um, dois a
dois) para indicar ―tem mais ―tem
menos ou ―tem a
mesma quantidade.
(EF01MA04) Contar a quantidade
de objetos de coleções até 100
unidades e apresentar o resultado
por registros verbais e simbólicos,
em situações de seu interesse, como
jogos, brincadeiras, materiais da sala
de aula, entre outros.

(EF01MA05) Comparar números
naturais de até duas ordens em
situações cotidianas, com e sem
suporte da reta numérica.
Padrões figurais e numéricos: (EF01MA09) Organizar e ordenar
investigação de regularidades ou objetos familiares ou representações
padrões em sequências:
por figuras, por meio de atributos,
- Organização e ordenação de tais comocor, forma e medida.
objetos familiares ou representações
por figuras.
Localização de objetos e de
pessoas no espaço, utilizando
diversos pontos de referência e
vocabulário apropriado:
- Localização no espaço a partir de
pontos de referências.

Medidas de comprimento,
massa
e
capacidade:
comparações e unidades de
medida não convencionais:
Medidas
de
comprimentousandounidades de
medidas não padronizadas;Noção
de medida de massa ede

(EF01MA11)
Descrever
a
localização de pessoas e de objetos
no espaço em relação à sua própria
posição,utilizando termos como à
direita, à esquerda, em frente,atrás.
(EF01MA12)
Descrever
a
localização de pessoas e de objetos
no espaço segundo um dado ponto
de referência, compreendendo que,
para a utilização de termos que se
referem à posição, como direita,
esquerda, em cima, em baixo, é
necessário
explicitar-seo
referencial.
(EF01MA15)
Comparar
comprimentos, capacidades ou
massas, utilizando termos como
mais
alto,
mais
baixo,
maiscomprido, mais curto, mais
grosso, mais fino, mais largo, mais
pesado, mais leve, cabe mais, cabe
menos, entre outros, para ordenar
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Probabilidade
estatística

e

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

capacidade.

objetos de usocotidiano.

Medidas de tempo: unidades de
medida de tempo, suas relações e
o uso do calendário:
- Noções de medida de tempo:
meses e dias, pela utilização do
calendário.

(EF01MA17)
Reconhecer
e
relacionar períodos do dia, dias da
semana e meses do ano, utilizando
calendário, quando necessário.
(EF01MA18) Produzir a escrita de
uma data,apresentando o dia, o
mês e o ano, e indicar o diada
semana de uma data, consultando
calendários.
(EF01MA20) Classificar eventos
envolvendo o acaso, tais como:
― acontecerá com certeza;
― talvez aconteça e ― é impossível
acontecer, emsituações do cotidiano.

Noção de acaso:
Classificação
de
envolvendo o acaso.

eventos

COMPONENTE CURRICULAR – MATEMÁTICA
TEMPO FORMATIVO I – EIXO I - (1º ANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO

TEMAS GERADORES:
•
Ações coletivas para a construção da cidadania
•
Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência
•
O cidadão como sujeito de direitos e deveres
•
O desemprego, a fome e suas consequências
UNIDADE
COMPETÊNCIAS
OBJETO DO
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
Números
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.
Contagem
de
rotina.
Contagem
ascendente
e
descendente:
Contagem de um em um até a
quantidade 50.
- Contagem de maneira exata ou
aproximada.

Quantificação de elementos de
uma coleção:
Estimativas, contagem um a um,
pareamento
ou
outros
agrupamentos e comparação:
Correspondência dois a dois de
elementos de uma coleção.
Leitura, escrita.
Leitura, escrita e comparação
de números naturais (até 50).
Reta numérica:
Comparações
de
números
naturais até 50;
Sequência numérica até 50:
nome, escrita e ordem dos
números de um em um, relação
numeral-quantidade.
Construção de fatos básicos da
adição:
A ideia de juntar/acrescentar, por
meio de situações problemas.
Problemas
envolvendo
diferentes
significados
da
adição e da subtração (juntar,

HABILIDADES
(EF01MA01) Utilizar números
naturais
como
indicador
de
quantidade ou de ordem em
diferentes situações cotidianase
reconhecer situações em que os
números não indicam contagem nem
ordem,
mas
sim
código
deidentificação.
(EF01MA02) Contar de maneira
exata ou aproximada, utilizando
diferentes estratégias como o
pareamento e outros agrupamentos.
(EF01MA03) Estimar e comparar
quantidades de objetos de dois
conjuntos (em torno de 20
elementos), por estimativa e/ou por
correspondência (um a um, dois a
dois) para indicar ― tem mais, ―
tem menos ou ― tem a mesma
quantidade.
(EF01MA04) Contar a quantidade de
objetos de coleções até 100 unidades
e apresentar o resultado por registros
verbais e simbólicos, em situações de
seu
interesse,
como
jogos,
brincadeiras, materiais da sala de
aula, entre outros.
(EF01MA05) Comparar números
naturais de até duas ordens em
situações cotidianas, com e sem
suporte da reta numérica.
(EF01MA06) Construir fatos básicos
da
adição
e
utilizá-los
em
procedimentos de cálculo para
resolver problemas.
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acrescentar, separar, retirar):
Representação simbólica das
operações de adição e subtração.

Álgebra

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

Geometria

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

Grandezas e Medidas

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

Probabilidade
estatística

e

Números

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

Padrões figurais e numéricos:
investigação de regularidades
ou padrões em sequências:
Reconhecimento de padrões de
uma sequência.
Figuras geométricas espaciais:
reconhecimento e relações com
objetos familiares do mundo
físico: Sólidos geométricos:
cones, cilindros, esferas e
blocosretangulares.
Medidas de tempo: unidades de
medida de tempo, suas relações
e o uso do calendário:
- Classificação dos horários
do dia em manhã, tarde e
noite;
- Relações entre os horários do
dia e asatividades realizadas em
cada horário.
Leitura de tabelas e de gráficos
de colunas simples.
Composição e decomposição de
números naturais:
Compor e decompor números de
até duas ordens.

Problemas
envolvendo
diferentes
significados
da
adição e da subtração (juntar,
acrescentar, separar, retirar):
Representação simbólica das
operações de adição e subtração
com a resolução de problemas.

Álgebra

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Geometria

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Grandezas e Medidas

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Padrões figurais e numéricos:
investigação de regularidades
ou padrões em sequências:
Reconhecimento
de
regularidadesem
sequência
numérica simples.
Figuras
geométricas
espaciais: reconhecimento
e relações com objetos
familiares
do
mundo
físico:
Associação
de
objetos
com
figuras
geométricas
espaciais:
cones, cilindros, esferas e
blocosretangulares.
Medidas de tempo: unidades de
medida de tempo, suas relações
e o uso do calendário:

(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
registropessoais.
(EF01MA09) Organizar e ordenar
objetos familiares ou representações
por figuras, pormeio de atributos,
tais como cor, forma e medida.
(EF01MA13) Relacionar figuras
geométricas espaciais (cones,
cilindros,
esferas
e
blocosretangulares) a objetos
familiares do mundo físico.
(EF01MA16) Relatar em linguagem
verbal ou não verbal sequência de
acontecimentos relativos há um dia,
utilizando, quando possível, os
horários dos eventos.

(EF01MA21) Ler dados expressos
em tabelas e em gráficos de colunas
simples.
(EF01MA07) Compor e decompor
números 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
desenvolvimentode estratégias de
cálculo.
(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
registropessoais.
(EF01MA09) Organizar e ordenar
objetos familiares ou representações
por figuras, por meio de atributos,
tais comocor, forma e medida.

(EF01MA13) Relacionar figuras
geométricas
espaciais
(cones,
cilindros,
esferas
e
blocos
retangulares) a objetos familiares do
mundo físico.

(EF01MA17)
Reconhecer
e
relacionar períodos do dia, dias da
semana e meses do ano, utilizando
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Noções
de
medida
de
tempo:meses, dias da semana, e
ano, pela utilização do calendário.

Probabilidade
estatística

e

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Coleta e organização de
informações;
Registros pessoais para
comunicação de informações
coletadas;
- Pesquisas e organização
dedados em tabelas e gráficos da
cultura baiana.

calendário, quando necessário.
(EF01MA18) Produzir a escrita de
uma data, apresentando o dia, o mês
e o ano, e indicar o dia da semana de
uma data,consultando calendários.
(EF01MA22) Realizar pesquisa,
envolvendo até duas variáveis
categóricas de seu interesse e
universo de até 30 elementos, e
organizar
dados
por
meio
derepresentações pessoais.
(EF01MA03BA) Realizar pesquisas e
organizar dados em tabelas e gráficos
envolvendo contexto local referentes
à cultura baiana.

216

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
237 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

COMPONENTE CURRICULAR – MATEMÁTICA
TEMPO FORMATIVO I – EIXO I - (1º ANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS

TEMAS GERADORES:
•
A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos
•
O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber
•
O Apelo ao Consumo e a Reação do(a) Adolescente
•
Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias
•
A Convivência Social na Adolescência
•
O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho
•
O Adolescente e o Trabalho Informal
•
A Família como Primeiro Espaço de Formação Social
UNIDADE TEMÁTICA
COMPETÊNCIAS OBJETO DO
CONHECIMENTO
Números
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
Composição
e
decomposição de números
naturais:
Compor
e
decompor
números de até duas ordens.

Problemas
envolvendo
diferentes significados da
adição e da subtração
(juntar,
acrescentar,
separar, retirar):
- Representação simbólica
das operações de adição e
subtração com a resolução
de problemas;
- Contagem de um em um
até a quantidade 100;
Quantificação
de
elementos de uma coleção:
estimativas, contagem um a
um, pareamento ou outros
agrupamentos e comparação:
Correspondência dez em dez
de elementos de uma
coleção;
- Utilização de números
naturais como indicador de
quantidade ou de ordem em
diferentes
situações
cotidianas;
- Estimativa e comparação
de quantidades de objetos de
dois conjuntos (em torno de
20
elementos),
por
estimativa
e/ou
por
correspondência;
Leitura,
escrita
e
comparação de números
naturais (até 100);
- Reta numérica:
Comparações de números
naturais até 100;

HABILIDADES
(EF01MA07) Compor e decompor
números 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
desenvolvimentode estratégias de
cálculo.
(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.
(EF01MA01BA) 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.
(EF01MA02) Contar de maneira
exata ou aproximada, utilizando
diferentes estratégias como o
pareamento e outros
agrupamentos.
(EF01MA03) Estimar e comparar
quantidades de objetos de dois
conjuntos (em torno de 20
elementos), por estimativa e/ou por
correspondência. (um a um, dois a
dois) para indicar tem mais, tem
menos ou tem amesma quantidade.
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- Sequência numérica até
100: nome, escrita e ordem
dos números de um em um,
relação numeral-quantidade.

Álgebra

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.
Geometria

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.
Grandezas e Medidas

Padrões
figurais
e
numéricos: investigação de
regularidades ou padrões
em
sequências:
Reconhecimento
de
regularidades
em sequência numérica
simples;
Sequências recursivas:
observação de regras
utilizadas em seriações
numéricas (mais 1, mais
2, menos 1, menos 2, por
exemplo):
- Seriação numérica;
- Reconhecimento de
regularidades
em
sequências;
- Descrição de elementos
ausentes.
Figuras geométricas
espaciais:
reconhecimento
e
relações com objetos
familiares do mundo
físico: Associação de
objetos com figuras
geométricas espaciais:
cones,
cilindros,
esferas
e
blocosretangulares.
Figuras
geométricas
planas: reconhecimento do
formato das faces de
figuras
geométricas
espaciais: Identificação e
nomeação
de
figuras
geométricas planas por meio
de suas características;
- Reconhecimento de figuras
geométricas planas.
- Figuras planas: quadrado,
retângulo,
círculo
e
triângulo.
Medidas
de
tempo:
unidades de medida de
tempo, suas relações e o
uso do calendário:
- Noções de medida de
tempo:meses e dias da
semana, pela utilização do
calendário;
Sistema
monetário
brasileiro:
reconhecimento de cédulas e

(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, entre outros.
(EF01MA05) Comparar números
naturais de até duas ordens em
situações cotidianas, com e sem
suporte da reta numérica.
(EF01MA09) Organizar e ordenar
objetos
familiares
ou
representações por figuras, por
meio de atributos, tais como cor,
forma e medida.
(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.

(EF01MA13) Relacionar figuras
geométricas
espaciais
(cones,
cilindros,
esferas
e
blocos
retangulares) a objetos familiares do
mundo físico.

(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.

(EF01MA17) Reconhecer e
relacionar períodos do dia, dias
da semana e meses do ano,
utilizando calendário, quando
necessário.
(EF01MA18) Produzir a escrita
de uma data, apresentando o dia, o
mês e o ano, e indicar o dia da
semana de uma data, consultando
calendários.
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moedas:
- Reconhecimento e relação
entre valores de moedas e de
cédulas.

Probabilidade e estatística

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Coleta e organização de
informações;
Registros pessoais para
comunicação
de
informações coletadas:
- Pesquisa, envolvendo até
duas variáveis categóricas de
seu interesse e universo de
até 30 elementos.

(EF01MA19)
Reconhecer
e
relacionar valores de moedas e
cédulas do sistema monetário
brasileiro para resolver situações
simples do cotidiano do estudante.
(EF01MA22) Realizar pesquisa,
envolvendo até duas variáveis
categóricas de seu interesse e
universo de até 30 elementos, e
organizar dados por meio de
representações pessoais.

COMPONENTE CURRICULAR – MATEMÁTICA
TEMPO FORMATIVO I – EIXO II - (2º e 3º ANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA

TEMAS GERADORES :
•
Diversidade Cultural
•
Gênero: o lugar da mulher na sociedade
•
Identidade afro-brasileira e Indígena
•
A família e a sociedade plural: crise e sentidos
•
Projeto de Vida
UNIDADE
COMPETÊNCIAS OBJETO DO
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
Números
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Leitura, escrita, comparação e
ordenação de números de até
três ordens pela compreensão de
características do sistema de
numeração
decimal
(valor
posicional e papel do zero):
Número
como
ordem,
quantidade, medida ou código;
Números naturais até 500 unidades
- leitura, escrita e comparação de
quantidades;
- Valor posicional e função do
zero;
- Valor posicional: unidade, dezena
e centena;

Composição e decomposição de
números naturais (até 500):
Agrupamentos
de
dez;
Agrupamentos de 2 em 2, 3 em 3,
5em 5 e de 10 em 10; Dúzia e
meia
dúziaComposição
e
decomposição de números até
500.
Problemas envolvendo adição de
parcelas iguais (multiplicação):
- Ideia de adição e parcelas iguais;
- Resolução e elaboração de
situações
problemas
de
multiplicação por 2, 3, 4 e 5 com a
ideia de parcelas iguais e
estimativa.

HABILIDADES
(EF02MA01) Comparar e ordenar
números naturais (até a ordem de
centenas) pela compreensão das
características do sistema de
numeração
decimal
(valor
posicional e função do zero).
(EF02MA02) Fazer estimativas por
meio de estratégias diversas a
respeito da quantidade de objetos
de coleções e registrar o resultado
da contagem desses objetos (até
500 unidades).

(EF02MA03)
Comparar
quantidades de objetos de dois
conjuntos, por estimativa e/ou por
correspondência (um a um, dois a
dois, entre outros), para indicar tem
mais, tem menos ou tem a mesma
quantidade, indicando, quando for o
caso, quantos a mais e quantos a
menos.

(EF02MA04) Compor e decompor
números naturais de até três ordens,
com
suporte
de
material
manipulável, por meio de diferentes
adições.

219

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
240 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

Problemas
envolvendo
significados de dobro, metade,
triplo e terça parte: Conceito de
dobro, metade, triplo e terça
parte;
- Conceito de multiplicação;
Situações problemas envolvendo
significados de dobro, metade,
triplo e terça parte.

Álgebra

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Geometria

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Construção
de
sequências
repetitivas e de sequências
recursivas:
Números
crescentes
e
decrescentes;
- Números naturais;
Sequências
repetitivas:
Construção
de
sequências
repetitivas e de sequências
recursivas:
Critériosparaagrupamentos,
classificação,e
ordenaçãode
objetosconsiderando seus atributos;
- Construção de sequências
recursivas.
Localização e movimentação de
pessoas e objetos no espaço,
segundo pontos de referência, e
indicação de mudanças de
direção e sentido:
- Características dos objetos
existentes no espaço próximo;
- Conceito de direção e sentido;
- Noções de lateralidade;
- Localização e movimentação no
espaço a partir de pontos de
referências.

Grandezas e medidas

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Esboço de roteiros e de plantas
simples:
- Conceito de direção e sentido;
- Noções de lateralidade;
Movimentação e orientação em
malha quadriculada:
- Abaixo, acima, à direita e à
esquerda;
- Análise/construção de roteiros e
de plantas baixas.
Medida
de
comprimentoUnidades
não
padronizadas e padronizadas
(metro, centímetro e milímetro):
- Comparação de comprimento
com base em imagem;
- Medidas de comprimento usando
unidades
de
medidas
não
padronizadas e padronizadas.
Esboço de roteiros e de plantas

(EF02MA07) Resolver e elaborar
problemas de multiplicação (por 2,
3, 4 e 5) com a ideia de adição de
parcelas iguais por meio de
estratégias e formas de registro
pessoais, utilizando ou não suporte
de
imagens
e/ou
material
manipulável.
(EF02MA08) Resolver e elaborar
problemas
envolvendo
dobro,
metade, triplo e terça parte, com o
suporte de imagens ou material
manipulável, utilizando estratégias
pessoais.
(EF02MA09) Construir sequências
de números naturais em ordem
crescente ou decrescente a partir de
um número qualquer, utilizando
uma regularidade estabelecida.

(EF02MA12)
Identificar
e
registrar, em linguagem verbal ou
não verbal, a localização e os
deslocamentos de pessoas e de
objetos no espaço, considerando
mais de um ponto de referência, e
indicar as mudanças de direção e de
sentido.
(EF02MA13) Esboçar roteiros a ser
seguidos ou plantas de ambientes
familiares, assinalando entradas,
saídas e alguns pontos de
referência.

(EF02MA16) Estimar, medir e
comparar comprimentos de lados de
salas (incluindo contorno) e de
polígonos, utilizando unidades de
medida não padronizadas e
padronizadas (metro, centímetro e
milímetro)
einstrumentos
adequados.
(EF02MA13) Esboçar roteiros a ser
seguidos ou plantas de ambientes
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simples
Conceito de direção e sentido;
Noções
de
lateralidade;
Movimentação e orientação em
malha quadriculada: abaixo,
acima, à direita e à esquerda;
Análise/construção de roteiros e de
plantas baixas.

Probabilidade
estatística

e

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Medida de capacidade e de
massa: unidades de medida não
convencionais e convencionais:
litro, mililitro, cm3, grama e
quilograma.
- Análise da ideia de aleatório em
situações do cotidiano;
Coleta,
classificação
e
representação de dados em tabelas
simples e de dupla entrada e em
gráficos de colunas.

familiares, assinalando entradas,
saídas e alguns pontos de
referência.

(EF02MA21) Classificar resultados
de eventos cotidianos aleatórios
como
pouco
prováveis,muito
prováveis,
improváveis e impossíveis.
(EF02MA22)
Comparar informações de
pesquisas apresentadas por meio de
tabelas de dupla entrada e em
gráficos de colunas simples ou
barras,paramelhor
compreender
aspectos da realidade próxima.

COMPONENTE CURRICULAR – MATEMÁTICA
TEMPO FORMATIVO I – EIXO II - (2º e 3º ANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO

TEMAS GERADORES:
•
Ações coletivas para a construção da cidadania
•
Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência
•
O cidadão como sujeito de direitos e deveres
•
O desemprego, a fome e suas consequências
UNIDADE
COMPETÊNCIAS OBJETO DO CONHECIMENTO
TEMÁTICA
Números
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.
Construção de fatos fundamentais
da adição e da subtração:
- Ideia de juntar, acrescentar, separar
e retirar;
- Situações problemas de adição e
subtração com cálculo escrito,
mental e estimativa.
Problemas envolvendo adição de
parcelas iguais (multiplicação):
- Ideia de adição e parcelas iguais;
- Conceito de multiplicação;
- Dobro, metade, triplo e terça
parte: Conceito de dobro, metade,
triplo e terça parte;
Situações
problemas
envolvendo significados de
dobro, metade, triplo e terça
parte.

HABILIDADES
(EF02MA05) Construir
fatos básicos da adição e
subtração e utilizá-los no
cálculo mental ou escrito.
(EF02MA06) Resolver e
elaborar problemas de
adição e de subtração,
envolvendonúmeros de
até três ordens, com os
significados de juntar,
acrescentar,
separar,
retirar,
utilizando
estratégias
pessoais
ouconvencionais.
(EF02MA07) Resolver e
elaborar problemas de
multiplicação (por 2, 3, 4
e 5) com a ideia de
adição de parcelas iguais
por meio de estratégias e
formas
de
registro
pessoais, utilizando ou
não suporte de imagens
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Números

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

Leitura, escrita, comparação e
ordenação
de
números
naturais de quatro ordens:
- Sistema de Numeração
Decimal; Centenas, Dezenas e
Unidades;
- Maior quê (>);
- Menor quê (<);
- Números até1000.
Problemas envolvendo adição de
parcelas iguais (multiplicação):
Ideia de adição e parcelas iguais
- Problemas envolvendo dobro,
metade, triplo e terça parte.

Números

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Álgebra

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Identificação de regularidade de
sequências e determinação de
elementos ausentes na sequência.
- Sequências de sons e formas ou
padrões numéricos.

Álgebra

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

- Identificação de regularidade de
sequências e determinação de
elementos ausentes na sequência de
números naturais, objetos ou figuras.

Geometria

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Localização
e
movimentação:
representação de objetos e pontos
de referência:
Localização e representação no
plano: vistas e deslocamentos de
pessoas e objetos.

Geometria

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Figuras geométricas espaciais
(cubo, bloco retangular, pirâmide,
cone,
cilindro
e
esfera):
reconhecimento,
análise
de
características e planificações:
Figurasgeométricas
espaciais;Cubo,
bloco
retangular, pirâmide, cone,
cilindro
e
esfera;
reconhecimento,
nomeação
dessas figuras e análise de
características e planificações
das mesmas;
- Planificação de prismas retos,
pirâmides, cilindros, cones e
análisede características.

e/oumaterial
manipulável.
(EF03MA01)
Ler,
escrever
e
comparar
números naturais de até a
ordem de unidade de
milhar,
estabelecendo
relações entre os registros
numéricos e
em língua materna.
(EF02MA08) Resolver e
elaborar
problemas
envolvendo
dobro,
metade, triplo e terça
parte, com o suporte de
imagens
ou
material
manipulável,
utilizando
estratégias pessoais.
(EF02MA10) Descrever
um
padrão
(ou
regularidade)
de
sequências repetitivas e
de sequências recursivas,
por meio de palavras,
símbolos, desenhos.
(EF02MA11) Descrever
os elementos ausentes em
sequências repetitivas e
em sequências recursivas
denúmeros
naturais,
objetos ou figuras.
(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
emdiferentespontos
de
referência.
(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,
pirâmide,
cilindros,
cones), relacionando-as
com suas planificações.
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Geometria

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Figuras
geométricas
planas
(círculo, quadrado, retângulo e
triângulo):
reconhecimento
e
características:
- Sólidos geométricos;
- Características e nomeação das
figuras geométricas planas;
- Figuras planas formadas por
segmento de retas;
- Figuras planas formadas por linhas
curvas;
- Planificação de figuras.

(EF02MA15) Reconhecer,
comparar e nomear figuras
planas (círculo, quadrado,
retângulo e triângulo), por
meio de características
comuns, em desenhos
apresentados em diferentes
disposições ou em sólidos
geométricos.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

- Pesquisa em universo de até
30 elementos, escolhendo até
três variáveis categóricas;
- Coleta, classificação e
representação de dados em
tabelas simples e de dupla
entrada e em gráficos de
colunas.

Números

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Números

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Leitura, escrita, comparação e
ordenação
de
números
naturais de quatro ordens:
- Sistema de Numeração
Decimal;Centenas, Dezenas
e Unidades;
- Maior que (>);
- Menor que (<);
- Números até1.000.
Composição e decomposição de
números naturais:
Números de quatro ordens.

(EF02MA23) Realizar
pesquisa em universo de
até
30
elementos,
escolhendo até três
variáveis categóricas de
seu
interesse,
organizando os dados
coletados em listas,
tabelas egráficos de
colunas simples.
(EF03MA01)
Ler,
escrever e comparar
números naturais de até
a ordem de unidade de
milhar,
estabelecendo
relações
entre
os
registros numéricos e em
língua materna.

Números

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Números

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Números

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Probabilidade
estatística

e

Construção de fatos fundamentais
da
adição,
subtração
e
multiplicação:
- Ideias da adição;
- Adição e Subtração;
- Ideia da multiplicação: adição de
parcelas iguais.
- Operações fundamentais: adição e
subtração:
- Números até 1000.
Reta numérica:
Reta numérica e sequência numérica.

Procedimentos de cálculo (mental e
escrito) com números naturais:
adição e subtração:
- Algoritmos convencionais: adição e
subtração;
Situações-problemacom

(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
adição
eda
multiplicação para o
cálculo
mental
ouescrito.

(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.
(EF03MA05)
Utilizar
diferentes procedimentos
de cálculo mental e
escrito para resolver
problemas significativos
envolvendo adição e
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1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.
Álgebra

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Localização
e
movimentação:
representação de objetos e pontos
de referência
- Movimentação: direção e
sentidode pessoas ou de objetos no
espaço;
- Localização e representação no
plano: vistas e deslocamentosde
pessoas ou de objetos no espaço;
- Representação de objetos,
pessoas no espaço.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Figuras geométricas espaciais
(cubo, bloco retangular, pirâmide,
cone,
cilindro
e
esfera):
reconhecimento,
análise
de
características e planificações:

Geometria

Geometria

significados diversos da adição e
subtração.
Identificação e descriçãode
regularidades
em
sequências
numéricas
recursivas:
Sequências
numéricasrecursivas;
- Identificação e descrição de
regularidades;
- Sentença matemática;
- Relação de igualdade.

Figuras
geométricas
espaciais:
Cubo,
bloco
retangular, pirâmide, cone,
cilindro e esfera;
- Planificação de prismas retos,
pirâmides, cilindros, cones análise de suas características.

Grandezas e medidas

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Significado de medida e de
unidade de medida:
- Medidas padronizadas e não
padronizadas.
Medidas
de
comprimento
(unidades
não
convencionais
econvencionais):
registro,
instrumentos
de
medida,
estimativas e comparações:
- Unidades convencionais e não
convencionais;
- Registro, instrumentos de medidae
comparações.

subtração com números
naturais.
(EF03MA10) Identificar
regularidades
em
sequências ordenadas de
números
naturais,
resultantes da realização
de adições ou subtrações
sucessivas,
por
um
mesmo
número,
descrever uma regra de
formação da sequência
edeterminar elementos
faltantes ou seguintes.
(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
emdiferentespontos
de
referência.
(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,
cilindros,
cones), relacionando-as
com suas planificações.
(EF03MA17)
Reconhecer
que
o
resultado
de
uma
medida depende da
unidade de medida
utilizada.

Medidas de capacidade e de massa
(unidades não convencionais e
convencionais):
registro,
estimativase comparações:
- Unidades convencionais enão
convencionais;
- Registro, instrumentos de medidae
comparações;
- Relações: entre cm e mm e entre m
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e mm.

Grandezas e medidas

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

Comparação
de
áreas
por
superposição:
- Comparação de áreas
de figuras planas por
superposição.
Significado de medida e de unidade
de medida:
- Medidas padronizadas e não
padronizadas.
Medidas
de
comprimento
(unidades não convencionais
econvencionais):
registro,
instrumentos
de
medida,
estimativas e comparações:
- Unidades convencionais e não
convencionais;
- Registro, instrumentos de
medidae comparações: metro,
centímetro e milímetro.
Medidas de capacidade e de massa
(unidades não convencionais e
convencionais):
registro,
estimativase comparações:
- Unidades convencionais
enão convencionais;
- Registro, instrumentos de
medidae comparações: litro,
mililitro, quilograma, grama e
miligrama;
Comparação
de
áreas
por
superposição:
- Comparação de áreas de figuras
planas por superposição.

(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.
(EF03MA20) Estimar e
medir capacidade e
massa,
utilizando
unidades de medida não
padronizadas
e
padronizadas mais usuais
(litro,
mililitro,
quilograma, grama e
miligrama),
reconhecendo-as
em
leitura de rótulos e
embalagens,
entre
outros.
(EF03MA21)
Comparar, visualmente
ou por superposição,
áreas de faces de
objetos,
de
figuras
planas ou de desenhos.

Probabilidade
estatística

e

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

Análise da ideia de acaso em
situações do cotidiano: espaço
amostral:
- Ideia de acaso, estimativas de
ocorrência
nas
situações
do
cotidiano;
Leitura,
interpretação
e
representação de dados em tabelas de
dupla entrada e gráficos de barras.

(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.
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COMPONENTE CURRICULAR – MATEMÁTICA
TEMPO FORMATIVO I – EIXO II - (2º e 3º ANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS
TEMAS GERADORES:
•
A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos
•
O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber
•
O Apelo ao Consumo e a Reação do(a) Adolescente
•
Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias
•
A Convivência Social na Adolescência
•
O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho
•
O Adolescente e Trabalho Informal
•
A Família como Primeiro Espaço de Formação Social
UNIDADE TEMÁTICA COMPETÊNCIAS
OBJETO DO
CONHECIMENTO
Números
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.
Problemas
envolvendo
significadosda adição e subtração:
juntar, acrescentar, separar, retirar,
comparar e completarquantidades.

Números

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Números

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Álgebra

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Geometria

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Problemas
envolvendo
diferentes significados da
multiplicação e da divisão:
adição de parcelas iguais,
configuração
retangular,
repartição em partes iguais
e medida:
- Cálculo de multiplicações: 2
vezes..., 3vezes..., 4 vezes..., 5
vezes..., e 10 vezes;
- Resolução e elaboração de
problemas de divisão de um
número natural por outro (até 10),
com resto zero e com resto
diferente de zero.

Significados de metade, terça
parte, quarta parte, quinta
parte e décima parte:
- Cálculos do resultado de
divisão: diversos jeitos;
- Noções de metade, terça parte,
quarta parte, quinta parte e
décimo.
Relação de igualdade:
- Identificação e descrição
de regularidades;
- Sentença matemática;
- Relação de igualdade.

- Figuras geométricas planas:
triângulo, quadrado, retângulo,
trapézio e paralelogramo -

HABILIDADES
(EF03MA06) Resolver e
elaborar
problemas de
adição e subtração com os
significados
de
juntar,
acrescentar, separar, retirar,
comparar
e
completar
quantidades,
utilizando
diferentes estratégias de
cálculo
exato
ou
aproximado,
incluindo
cálculo mental.
(EF03MA07) 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 resto diferente de
zero, com os significados
de repartição equitativa e
de medida, por meio de
estratégias
e
registrospessoais.
(EF03MA09) Associar o
quociente de uma divisão
com resto zero de um
número natural por 2, 3, 4,
5 e 10 às ideias de metade,
terça, quarta, quinta e
décima partes.
(EF03MA11)
Compreender a ideia de
igualdade para escrever
diferentes sentenças de
adições
ou
de
subtraçõesde dois números
naturaisque resultem na
mesma soma ou diferença.
(EF03MA15) Classificar e
comparar figuras planas
(triângulo,
quadrado,
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reconhecimento e análise de suas
características;
- Classificação de triângulos e
quadriláteros.
Geometria

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Congruência
de
figuras
geométricas planas:
- Classificação de triângulos e
quadriláteros.

Grandezas e medidas

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Medidas de tempo: leitura de horas
em relógios digitais e analógicos,
duração de eventos e etc.

Grandezas e medidas

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Medidas de tempo: leitura de
horas em relógios digitais e
analógicos, duração de eventos
e reconhecimento derelações
entre unidades de medida de
tempo.

Grandezas e medidas

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

- Sistema monetário brasileiro:
estabelecimento de equivalências
de um mesmo valor na utilização
de diferentes cédulas e moedasem
situações de compra, venda e
troca.

Probabilidade e estatística

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

Leitura, interpretação e
representação de dados em
tabelas de dupla entrada e
gráficos de barras:
Coleta,
classificação
e
representação de dados referentes
a variáveis categóricas em um
universo de até 50 elementos, por
meio de tabelas, gráficos e listas.

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.
(EF03MA22)
Ler
e
registrar
medidas
e
intervalos
de tempo,
utilizando
relógios
(analógico e digital) para
informar os horários de
início e término de
realização
de
uma
atividade esua duração.
(EF03MA23) Ler horas
em relógios digitais e em
relógios analógicos e
reconhecer a relação
entre hora e minutos
eentre
minuto
e
segundos.
(EF03MA24) Resolver e
elaborar problemas que
envolvam a comparação e a
equivalência de valores
monetários do sistema
brasileiro em situações de
compra, venda e troca.
(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
de dupla entrada e
representá-los em gráficos
de colunas simples,com e
sem uso de tecnologias
digitais.
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COMPONENTE CURRICULAR – MATEMÁTICA
TEMPO FORMATIVO I – EIXO III - (4º e 5º ANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA
TEMAS GERADORES :
•
Diversidade Cultural
•
Gênero: o lugar da mulher na sociedade
•
Identidade afro-brasileira e Indígena
•
A família e a sociedade plural: crise e sentidos
•
Projeto de Vida
UNIDADE TEMÁTICA
COMPETÊNCIAS OBJETO DO CONHECIMENTO
Números
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Sistema
de
numeração
decimal: leitura, escrita,
comparação e ordenação de
números naturais de até
cinco ordens:
- Diferentes funções do número:
contagem, medida, código,
ordem;

Números

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Números

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

- Introdução à leitura, escrita,
comparação e ordenação de
números naturais de até cinco
ordens.
Composição e decomposição de
um número natural de até cinco
ordens, por meio de adições e
multiplicações por potências de
10:
- Composição e decomposição de
números de até 5 algarismos por
meio de adições.

Desenvolvimento de diferentes
estratégias
de
cálculo
com
números naturais:
- Situações problemas envolvendo
adição e subtração sem e com
reagrupamento
de
números
menores e maiores que 1000.
Procedimentos
de
cálculo:estratégias
pessoais,
estimativas e cálculo mental,
aplicando-os
em
situações
significativas;
- Relação entre multiplicação e
divisão apresentando-as como
operações inversas;
- Sistematizar cálculo mental;

Álgebra

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

- Sequência numérica recursiva
formada por múltiplos de um
número natural:
-Padrões de crescimento;

Álgebra

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

- Divisões por um determinado
número resultam em restos iguais,
identificando regularidades.

HABILIDADES
(EF04MA01) Ler, escrever
e ordenar números naturais
até a ordem de dezenas de
milhar.

(EF04MA02) 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.
(EF04MA03) Resolver e
elaborar problemas com
números
naturais
envolvendo
adição
e
subtração,
utilizando
estratégias diversas, como
cálculo, cálculo mental e
algoritmos, além de fazer
estimativas do resultado.
(EF04MA04) Utilizar as
relações entre adição e
subtração, bem como
entre multiplicação e
divisão, para ampliar as
estratégias de cálculo.
(EF04MA05) Utilizar as
propriedades
das
operações
para
desenvolver estratégias de
cálculo.
(EF04MA11)
Identificar
regularidades
em
sequências
numéricas
compostas por múltiplos de
um número natural.
(EF04MA12)
Reconhecer, por meio de
investigações, que há
grupos
de
números
naturais para os quais as
divisões
por
um

228

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
249 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

Geometria

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Simetria de reflexão:
- Simetria de reflexão em figuras e
em pares de figuras geométricas
planas.

Figuras geométricas espaciais:
Prismas
e
pirâmides
reconhecimento,
representações,
suas planificações e características;
- Elementos de figuras geométricas
planas;
- Elementos de figuras geométricas
não-planas;
- Planificação dos prismas e
pirâmides;
Diferenças
e
semelhanças entre prismas e
pirâmides.
Medidas
de
comprimento,
massa
e
capacidade:
estimativas,
utilização
de
instrumentos de medida e de
unidades
de
medida
convencionais mais usuais:
- Medidas de comprimento;
- Medidas de Massa;
- Medidas de capacidade.

Grandezas e medidas

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Grandezas e medidas

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Áreas
de
figuras
construídasem
malhasquadriculadas:
- Cálculo de área com o apoiode
malhasquadriculadas.

Grandezas e medidas

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Probabilidade e estatística

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Problemas utilizando o
sistema
monetário
brasileiro:
- Cédulas e
moedas;
Compra
e
venda;
- Formas de
pagamento;
- Desconto;
- Troco;
- Consumo ético.
- Análise de chances de eventos
aleatórios cotidianos – maiores
chances de ocorrência.

determinado
número
resultam em restos iguais,
identificando
regularidades.
(EF04MA19) Reconhecer
simetria de reflexão em
figuras e em pares de
figuras geométricas planas
e
utilizá-la
na
construçãofiguras
geométricas
espaciais
(prismas e pirâmides);
reconhecimento,
representações,
planificações
e
características.
(EF04MA17)
Associar
prismas e pirâmides a suas
planificações e analisar,
nomear e comparar seus
atributos, estabelecendo
relações
entre
as
representações planas e
espaciais.

(EF04MA20) Medir
e
estimar
comprimentos
(incluindo
perímetros), massas
e
capacidades,
utilizando unidades
de
medidas
padronizadas mais
usuais, valorizando e
respeitando a cultura
local.
EF04MA21)
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.
(EF04MA25) 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.

(EF04MA26) Identificar,
entre eventos aleatórios
cotidianos, aqueles que
têm maior chance de
ocorrência, reconhecendo
características
de
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Probabilidade e estatística

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Números

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

Números

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Números

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Leitura,
interpretação
e
representação de dados em
tabelas de dupla entrada,
gráficos de colunas simplese
agrupadas, gráficos de barras e
colunas e gráficospictóricos:
- Leitura e interpretação de dados;
Gráfico
de
colunas
(barrasverticais);
- Gráfico de barrashorizontais;
- Produção de texto a partir da
análise feita.
Problemas
envolvendo
diferentes significados da
multiplicação e da divisão:
adição de parcelas iguais,
configuração
retangular,
proporcionalidade,
repartição
equitativa
e
medida:
Operação de multiplicação:
- Adição de parcelasiguais;
Configuração
retangulare
proporcionalidade;Por 10,
100 e1.000;
- Com números de trêsalgarismos;
Por
decomposição; Operação
dedivisão:
- Ideia de partesiguais;
- Ideia de quantoscabem;
- Uso do algoritmo
com2
algarismos
nodivisor;
- Termos dadivisão;
- Escrita das operações utilizando
adequadamente os sinais (x, : e =);
- Situações-problema envolvendo a
divisão e multiplicação.
Problemas simples de contagem:
Possibilidades de combinações;

Números racionais: frações
unitárias mais usuais (1/2, 1/3,
1/4, 1/5, 1/10e 1/100):
Noção
de
fração:
representação,
leitura
e
escrita;
- Ideia de fração parte todo;
Situações-problema
significativas envolvendo
frações;
Números racionais: representação
decimal para escrever valores do

resultados
mais
prováveis, sem utilizar
frações.
(EF04MA27)
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 suaanálise.

(EF04MA06) Resolver e
elaborar
problemas
envolvendo
diferentes
significados
da
multiplicação (adição de
parcelas
iguais,
organização retangular e
proporcionalidade),
utilizando
estratégias
diversas, como cálculo
por estimativa, cálculo
mental e algoritmos.
(EF04MA07) Resolver e
elaborar
problemas de
divisão cujo divisor tenha
no máximo dois algarismos,
envolvendo os significados
de repartição equitativa e de
medida,
utilizando
estratégias diversas, como
cálculo por estimativa,
cálculo mental e algoritmos.

(EF04MA08)
Resolver,
com o suporte de imagem
e/ou material manipulável,
problemas
simples
de
contagem,
como
a
determinação do número de
agrupamentos possíveis ao
se combinar cada elemento
de uma coleção com todos
os elementos de outra,
utilizando estratégias e
formas de registro pessoais.
(EF04MA09)
Reconhecer as frações
unitárias mais usuais
(1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e
1/100)como unidades de
medida menores do que
uma unidade, utilizando
a reta numérica como
recurso.

(EF04MA10) Reconhecer
que as regras do sistema
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Álgebra

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

Álgebra

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

sistema monetário brasileiro.
Números decimais maiores e
menores que 1.
- Leitura de números
decimais;
- Os decimais e o
dinheiro;
- Situações-problema envolvendo os
números decimais.
Relações inversas entre as operações
de adição e subtração e entre
multiplicação e divisão.

Propriedades
da
igualdade:
Relação de igualdade
entre dois termos, utilizando
a subtração e adição;
- Número desconhecido que torna
verdeadeira uma igualdade.

Geometria

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Deslocamento,
Localização
e
Movimentaçãode pessoas e de
objetos no espaço: pontos de
referência, direção e sentidoParalelismo e perpendicularismo:
- Pontos de referência;
- Termos como direita eesquerda;
- Mudanças de direção e sentido;
Retas
paralelas,
concorrentes
e
perpendiculares;
- Vistas de objetos no espaço.

Geometria

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Grandezas e medidas

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Ângulos retos e não retos: uso
de dobraduras, esquadros e
softwares: Ideia de ângulos;
- Ângulos retos e não retos;
Identificação de ângulos nos
Polígonos.
Medidas de tempo: leitura de
horas em relógios digitais e
analógicos, duração de eventos
e relações entre unidades de
medida de tempo: Hora, minuto
e segundo;
- Bimestre, trimestre, semestre.

de numeração decimal
podem ser estendidas para
a representação decimal
de um número racional e
relacionar décimos e
centésimos
com
a
representação
do
sistemamonetário
brasileiro.
(EF04MA13)
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
resoluçãodeproblemas.
(EF04MA14)
Reconhecer e mostrar,
por meio de exemplos,
que
a
relação
de
igualdade existente entre
dois termos permanece
quando se adiciona ou se
subtrai
um
mesmo
número a cada um desses
termos.
(EF04MA15)
Determinar o número
desconhecido que torna
verdadeira
uma
igualdade que envolve
asoperações
fundamentais
com
números naturais.
EF04MA16)
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 eesquerda,
mudanças de direção e
sentido,
intersecção,
transversais, paralelas e
perpendiculares.
(EF04MA18) Reconhecer
ângulos retos e não retos
em figuras poligonais com
o uso de dobraduras,
esquadros ou softwares de
geometria.
(EF04MA22)
Ler
e
registrar
medidas
e
intervalos de tempo em
horas, minutos e segundos
em situações relacionadas
ao seu cotidiano, como
informar os horários de
início e término de
realização de uma tarefa e
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Grandezas e medidas

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

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: Unidade
de medida de temperatura: grau
Celsius;
- Instrumento de medida de
temperatura (termômetro).

- Temperaturas máxima e mínima;
- Elaboração de gráficos de colunas
com as variações diárias da
temperatura.

Probabilidade e estatística

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

Diferenciação entre variáveis
categóricas e variáveis numéricas.
- Elementos e contextos que
compõem tabela simples e de dupla
entrada;
Coleta,
classificação
e
representação de dados de
pesquisa realizada.
- Coleta de dados;
- Organização dos dados em
tabelas; - Construção de gráficos
de colunas simples ou agrupadas.

sua
duração.
(EF04MA23) 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.
(EF04MA24) Registrar
as temperaturas máxima e
mínima diárias, em locais
do seu cotidiano, e
elaborar
gráficos
de
colunas com as variações
diárias da temperatura,
utilizando,
inclusive,
planilhas eletrônicas.
(EF04MA28)
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.

COMPONENTE CURRICULAR – MATEMÁTICA
TEMPO FORMATIVO I – EIXO III - (4º e 5º ANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO
TEMAS GERADORES:
•
Ações coletivas para a construção da cidadania
•
Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência
•
O cidadão como sujeito de direitos e deveres
•
O desemprego, a fome e suas consequências
UNIDADE TEMÁTICA COMPETÊNCIAS OBJETO DO
CONHECIMENTO
Números
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.
Sistema de numeração decimal:
leitura, escrita e ordenação de
números naturais (de até seis
ordens): Introdução à leitura,
escrita, comparação e ordenação de
números naturais de até seis
ordens.
Problemas: adição e subtração
de números
naturais e números racionais
cuja representação decimal é
finita: Adição de números
naturais;
- Porestimativas;
- Uso do algoritmo;
- Situações problemasenvolvendo
adição de números naturais;
- Subtração de númerosnaturais;

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.

(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,
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Números

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Álgebra

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Álgebra

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Álgebra

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

Álgebra

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Porestimativas;
- Uso do algoritmo; Situações
problemasenvolvendo subtração de
númerosnaturais.
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?”Ideia
de combinação.

Problemas:
multiplicação
e
divisãode númerosracionais
Multiplicação de números naturais:
Por estimativas;
- Uso do algoritmo;
Situações
problemasenvol
vendo multiplicações;
- Divisões de números naturais:
Ideia da divisão;
- Divisões exatas e não exatas;
diferentes maneiras de dividir (Por
estimativas, por decomposição e
uso do algoritmo);
Situações
problemasenvolvendodivi
sões de númerosnaturais.
Representação
fracionária
dos
números
racionais:
reconhecimento, significados,
leitura e representação na
reta numérica:
- Revendo as frações (escrita e
leitura);
- Ideias de fração (parte-todo,
como quociente e razão);
- Fração de quantidade;
Comparação e ordenação de
números
racionais
na
representação decimal e na
fracionária
utilizando
a
noção de equivalência:
- Comparação de frações;
- Frações equivalentes;
- Frações na reta numérica.
Propriedades da igualdade e
noção de equivalência:
- Relação de igualdade utilizando
a adição e subtração;
- Relação de igualdade utilizando
a multiplicação e divisão;
- Regularidades da multiplicação;
- Número desconhecido.

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
deárvore ou por tabelas.
(EF05MA08) Resolver e
elaborar cuja
problemas
de decimal é finita por númerosnaturais:
representação
multiplicação e divisão com
números naturais e com
números
racionais
cuja
representação decimal é finita
(com multiplicador natural e
divisor natural e diferente de
zero), utilizando estratégias
diversas, como cálculo por
estimativa, cálculo mental e
algoritmos.

(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.
(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.
(EF05MA11) Resolver e
elaborar problemas cuja
conversão
em
sentença
matemática
seja
uma
igualdade com uma operação
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Geometria

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Grandezas e medidas

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Planocartesiano: coordenadas
cartesianas (1º quadrante) e
representação de deslocamentos
no plano cartesiano:
- Localização em mapas e
croquis;
- Coordenadas cartesianas.

Medidas de comprimento,
área,
massa,
tempo,
temperatura e capacidade:
utilização
de
unidades
convencionais e relações
entre as unidades de medida
mais usuais:
- Medidas de comprimento:
(quilômetro, metro, centímetro
e milímetro);
- Unidades usuais de medida
de tempo;
- Medidas de área. cm², m², km², e
alqueire.
Áreas e perímetros
de
figuras
poligonais:
Algumas relações:
- Perímetro de figuras poligonais;
- Áreas de figuras poligonais; Relação entre perímetro e área.

Probabilidade e estatística

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Espaço amostral:
dechances
eventosaleatórios:
- Noção de
probabilidade; Pesquisa
poramostragem;
Análise
deresultados.

análise
de

Cálculo de probabilidade de
eventos equiprováveis:
-Noção de probabilidade em
situações-problema simples.

em que um dos termos é
desconhecido.
(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.
(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.
(EF05MA19) Resolver e
elaborar
problemas
envolvendo medidas das
grandezas:
comprimento,
área,
massa,
tempo,
temperatura e capacidade,
recorrendo a transformações
entre as unidades mais
usuais
em
contextos
socioculturais.

(EF05MA20) Concluir, por
meio de investigações, que
figurasde perímetros iguais
podem ter áreas diferentes e
que, também, figuras que têm
a mesma área podem ter
perímetrosdiferentes.
(EF05MA22) Apresentar
todos
os
possíveis
resultados
de
um
experimento
aleatório,
estimando
se
esses
resultados são igualmente
prováveis ou não.

(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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COMPONENTE CURRICULAR – MATEMÁTICA
TEMPO FORMATIVO I – EIXO III - (4º e 5º ANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS

TEMAS GERADORES:
•
A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos
•
O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber
•
O Apelo ao Consumo e a Reação do(a) Adolescente
•
Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias
•
A Convivência Social na Adolescência
•
O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho
•
O Adolescente e Trabalho Informal
•
A Família como Primeiro Espaço de Formação Social
UNIDADE TEMÁTICA
COMPETÊNCIAS OBJETO DO
CONHECIMENTO
Números
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Problemas:
adição
e
subtração de números
naturais
e
números
racionais
cuja
representação decimal é
finita: Adição e subtração
de frações.

Números

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Números
racionais
expressos
na
forma
decimal
e
sua
representação na reta
numérica:
- Leitura e escrita de
números decimais;
- Décimos, centésimos e
milésimos;
- Ordenação dos números
decimais na reta numérica.
- Adição e subtração de
números decimais;
Situações
problemas de adição
e subtração com
números decimais.

Números

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Números

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Comparação
e
ordenação de números
racionais
na
representação decimal
e
na
fracionária
utilizando a noção de
equivalência:
Comparação de números
decimais;
- Números decimais
equivalentes;
- Ordenação de números
decimais relacionando a
pontos na retanumérica.
Problemas:
multiplicação
e
divisãode
números
racionais
cuja
representação decimal é
finita
por
númerosnaturais.
- Multiplicação de decimais
com multiplicador natural;

HABILIDADES
(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.
(EF05MA02) Ler, escrever e
ordenar números racionais na
forma
decimal
com
compreensão das principais
características do sistema de
numeração decimal, utilizando,
como recursos, a composição e
decomposição
e
a
reta
numérica.
(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,
cálculomental e algoritmos.
(EF05MA05)
Comparar
e
ordenar
números
racionais
positivos
(representações
fracionária
e
decimal),
relacionando-os a pontos na reta
numérica.

(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 estratégias diversas,
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Números

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Álgebra

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

- Divisão de números
decimais
com
divisor
natural;
- Situações problemas de
multiplicação e divisão
com números decimais.
Cálculo de porcentagens e
representação
fracionária:
- Porcentagem como uma
fração de denominador
100;
- Porcentagem nas formas
fracionária;
- Problemas que envolvem
o uso da porcentagem no
contexto diário, como 10%,
20%, 25%, 50%.
Grandezas diretamente
proporcionais:
Razão.
Problemas envolvendo a
partição de um todo em
duas
partes
proporcionais.
Proporção.

- Situações problemas
envolvendo a partilha de
uma quantidade em duas
partes desiguais.

Geometria

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Geometria

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Geometria

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Figuras
geométricas
espaciais:
reconhecimento,
representações,
planificações
e
características: Corpos
redondos e poliedros;
Identificação
de
arestas, lados e vértices;
- Planificação das figuras
espaciais.
Figuras
geométricas
planas:
características,
representações
e
ângulos:Características das
figuras geométricas planas;
- Ângulos: identificação e
classificação.
Polígonos
e
sua
classificação;
Ampliação e redução de
figuras poligonais em
malhas quadriculadas:
reconhecimento
da
congruência
dos
ângulos
e
da
proporcionalidade dos
lados correspondentes:
Ampliação e redução de
polígonos em malhas
quadriculadas;

como cálculo por estimativa,
cálculo mental ealgoritmos.

(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, emcontextos de
educação financeira, entre
outros.
(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
partes, de modo que uma seja o
dobro da outra, com compreensão
da
ideia de razão entre as partes
edelas com o todo.
(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.

(EF05MA18) Reconhecer a
congruência dos ângulos e a
proporcionalidade entre os
lados
correspondentes
de
figuras poligonais em situações
de ampliação e de reduçãoem
malhas quadriculadas e usando
tecnologias digitais.
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Geometria

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Geometria

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

Geometria

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Probabilidade e estatística

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Probabilidade e estatística

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

Probabilidade e estatística

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

- Simetria.
Medidas de comprimento,
área,
massa,
tempo,
temperatura
e
capacidade: utilização de
unidades convencionais e
relações entre as unidades
de medida mais usuais:
Medidas de comprimento:
(quilômetro,
metro,
centímetro e milímetro);
- Unidades usuais de
medida de tempo;
- Medidas de área. cm², m²,
km², e alqueire.
Áreas e perímetros de
figuras poligonais:
Algumas relações:
- Perímetro de figuras
poligonais;
Áreas
de
figuras
poligonais;
- Relação entre perímetro e
área.
Noção de volume:
- Ideia de volume.

Espaço amostral: análise
dechances
de
eventosaleatórios:
- Noçãode probabilidade;
- Pesquisa poramostragem;
- Análise deresultados.
Cálculo de probabilidade
de eventos equiprováveis:
- Noção de probabilidade
em
situações-problema
simples.

Leitura,
coleta,
classificação
interpretação
e
representação de dados
em tabelas de dupla
entrada,
gráfico
de
colunas
agrupadas,
gráficos
pictóricos
e
gráfico de linhas:
- Leitura e interpretação de
tabelas e gráficos;
- Gráficos de colunas,
pictóricos e de linha;
- Coleta de dados;
- Construção de tabelas e
gráficos;
- Produção de texto com
síntese dos resultados de
pesquisa.

(EF05MA19)
Resolver
e
elaborar problemas envolvendo
medidas
das
grandezas:
comprimento, área, massa,
tempo,
temperatura
e
capacidade,
recorrendo
a
transformações
entre
as
unidades mais usuais em
contextos socioculturais.

(EF05MA20) Concluir, por
meio de investigações, que
figurasde perímetros iguais
podem ter áreas diferentes e
que, também, figuras que têm a
mesma
área
podemter
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
ounão.
(EF05MA23) Determinar a
probabilidade de ocorrência de
um resultado em eventos
aleatórios, quando todos os
resultados possíveis têm a
mesma chance de ocorrer
(equiprováveis).
(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 apresentar texto
escrito sobre a finalidade da
pesquisa
e
a
síntese
dosresultados.

237

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
258 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

5.1.4 Ciências
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS

1.

Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento científico como
provisório, cultural e histórico.

2.

Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza, bem como dominar
processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de
questões científicas, tecnológicas, socio ambientais e do mundo do trabalho, continuar 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 socio ambiental 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 secomunicar, 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, compreendendo-se na diversidade humana,
fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas
tecnologias.

8.

Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar decisões frente a questões
científico, tecnológicas e socioa mbientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios
éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

COMPONENTE CURRICULAR – CIÊNCIAS
TEMPO FORMATIVO I – EIXO I - (1º ANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA
TEMAS GERADORES :
•
Diversidade Cultural
•
Gênero: o lugar da mulher na sociedade
•
Identidade afro-brasileira e Indígena
•
A família e a sociedade plural: crise e sentidos
•
Projeto de Vida
UNIDADE TEMÁTICA
COMPETÊNCIAS OBJETO DO
CONHECIMENTO
Matéria e energia
1;2;3;4;5;6;7;8.
Características
dos
materiais: Metal, madeira,
vidro, plástico, borracha,
cimento, rocha, etc.;
- Origem desses materiais;
- Uso de forma mais
consciente desses materiais;
- Descarte correto dos
diversos materiais.
Vida e Evolução
1;2;3;4;5;6;7;8.
Corpo humano:
- As partes do corpo e suas
funções;
- Órgãos dos sentidos.

HABILIDADES
(EF01CI01)Comparar
características
de
diferentes
materiais presentes em objetos de
uso cotidiano, discutindo sua
origem, os modos como são
descartados e como podem ser
usados de forma mais consciente.

(EF02CI02) Localizar, nomear e
representar graficamente (por meio
de desenhos) parte do corpo humano
e explicar suas funções.
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Terra e Universo

1;2;3;4;5;6;7;8.

Escalas de Tempo:
Diferença entre dia e noite,
sucessão de dias,semanas,
meses e anos, analisando os
tipos de atividades.
Características
dos materiais:
- Poluição do
meio ambiente;
- Reciclagem;
- Reutilização.

Matéria e Energia

1;2;3;4;5;6;7;8.

Vida e evolução

1;2;3;4;5;6;7;8.

Corpo Humano:
- Hábitos de higiene e sua
importância;
- A saúde do corpo humano.

Terra e Universo

1;2;3;4;5;6;7;8.

Matéria e Energia

1;2;3;4;5;6;7;8.

Escalas de Tempo:
Marcação de tempo para a
realização de atividades
diárias, semanais, mensais e
anuais.
Características
dos
materiais:
- Armazenamento e descarte
do lixo;
- Degradação ambiental.

Vida e Evolução

1;2;3;4;5;6;7;8.

Terra e Universo

1;2;3;4;5;6;7;8.

Respeito à diversidade:
- Respeito e valorização às
diversidades
culturais,
regionais;
Comparação
de
características físicas entre
os colegas.
Escalas de tempo:
Relação do ser humano com
o ambiente: (noite, dia, claro,
escuro);
- Organização da rotina
diária.

(EF01CI05) Identificar e nomear
diferentes escalas de tempo: os
períodos diários (manhã, tarde,
noite)
e
a
sucessão
de
dias,semanas, meses e anos.
(EF01CI01)
Comparar
características
de
diferentes
materiais presentes em objetos de
uso
os modos como são descartados e
como podem ser usados de forma
mais
consciente.
(EF01CI03) Discutir as razões
pelas quais os hábitos de higiene do
corpo (lavar asmãos antes de
comer, escovar os dentes, limpar os
olhos, o nariz e as orelhas etc.)
sãonecessáriospara a manutenção
dasaúde.
(EF01CI05) Identificar e nomear
diferentes escalas de tempo: os
períodos diários (manhã, tarde, noite)
e a sucessão de dias, semanas, meses
e anos.
(EF01CI01)
Comparar
características
de
diferentes
materiais presentes em objetos de
uso cotidiano, discutindo sua
origem,
os
modos
como
sãodescartados e como podem ser
usados de forma mais consciente.
(EF01CI04)
Comparar
características físicas entre os
colegas,
reconhecendo
a
diversidade e a importância da
valorização, do acolhimento edo
respeito às diferenças.
(EF01CI06) Selecionar exemplos de
como a sucessão de dias e noites
orienta o ritmo de atividades diárias
de sereshumanos e de outros seres
vivos.

COMPONENTE CURRICULAR – CIÊNCIAS
TEMPO FORMATIVO I – EIXO I - (1º ANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO
TEMAS GERADORES:
•
Ações coletivas para a construção da cidadania
•
Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência
•
O cidadão como sujeito de direitos e deveres
•
O desemprego, a fome e suas consequências
UNIDADE
COMPETÊNCIAS OBJETO DO
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
Matéria e energia
1;2;3;4;5;6;7;8.
Características dos materiais:
- Armazenamento e descarte do
lixo;
- Origem dos materiais dos
objetos;
- Formas de descarte desses
materiais;
- Uso de forma mais consciente
desses materiais;
- Degradação ambiental.

HABILIDADES
(EF01CI01)
Comparar
características
de
diferentes
materiais presentes em objetos de
uso cotidiano, discutindo sua
origem,
os
modos
como
sãodescartados e como podem ser
usados de forma mais consciente.
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Vida e Evolução

1;2;3;4;5;6;7;8.

Respeito à diversidade:
- Respeito às diversidades
culturais, regionais;
- Comparação de características
físicas entre os colegas.

Terra e Universo

1;2;3;4;5;6;7;8.

Escalas de tempo:
- Relação do ser humano com o
ambiente: (noite, dia, claro,
escuro);
- Organização da rotina diária.

(EF01CI04)
Comparar
características físicas entre os
colegas,
reconhecendo
a
diversidade e a importância da
valorização, do acolhimento edo
respeito às diferenças.
(EF01CI06) Selecionar exemplos de
como a sucessão de dias e noites
orienta o ritmo de atividades diárias
de seres humanos e de outros seres
vivos.

COMPONENTE CURRICULAR – CIÊNCIAS
TEMPO FORMATIVO I – EIXO I - (1º ANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS
TEMAS GERADORES:
•
A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos
•
O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber
•
O Apelo ao Consumo e a Reação do(a) Adolescente
•
Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias
•
A Convivência Social na Adolescência
•
O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho
•
O Adolescente e Trabalho Informal
•
A Família como Primeiro Espaço de Formação Social
UNIDADE
COMPETÊNCIAS OBJETO DO
HABILIDADES
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
Matéria e energia
1;2;3;4;5;6;7;8.
Características dos materiais:
(EF01CI01)
Comparar
Armazenamento e descarte do características
de
diferentes
lixo;
materiais presentes em objetos de
- Origem dos materiais dos uso cotidiano, discutindo sua
objetos;
origem, os modos como são
- Formas de descarte desses descartados e como podem ser
materiais;
usados de forma mais consciente.
- Uso de forma mais consciente
desses materiais;
- Degradação ambiental.

Vida e Evolução

1;2;3;4;5;6;7;8.

Terra e Universo

1;2;3;4;5;6;7;8.

•
•
•
•
•
UNIDADE
TEMÁTICA

Respeito à diversidade:
- Respeito às diversidades
culturais, regionais;
- Comparação de características
físicas entre os colegas.

(EF01CI04)
Comparar
características físicas entre os
colegas,
reconhecendo
a
diversidade e a importância da
valorização, do acolhimento edo
respeito às diferenças.
(EF01CI06) Selecionar exemplos
de como a sucessão de dias e noites
orienta o ritmo de atividades diárias
de seres humanos e de outros seres
vivos.

Escalas de tempo:
Organização da rotina diária;
- Relação do ser humano com o
ambiente: (noite, dia, claro,
escuro);
COMPONENTE CURRICULAR – CIÊNCIAS
TEMPO FORMATIVO I – EIXO II - (2º e 3º ANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA

TEMAS GERADORES :
Diversidade Cultural
Gênero: o lugar da mulher na sociedade
Identidade afro-brasileira e Indígena
A família e a sociedade plural: crise e sentidos
Projeto de Vida
COMPETÊNCIAS OBJETO DO
CONHECIMENTO

HABILIDADES
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Matéria e Energia

1;2;3;4;5;6;7;8.

Propriedade e usos dos
materiais
Do que são feitos os objetos do
nosso cotidiano e como são
utilizados;

Classificação de materiais:
metais, madeira, vidro;
- Conhecimento de objetos
construído
com:
metais,
madeira, vidro;
- Propriedades desses materiais:
flexibilidade,
dureza,transparência, etc.
Vida e evolução

Terra e Universo.

1;2;3;4;5;6;7;8.

1;2;3;4;5;6;7;8.

(EF02CI01) 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.
(EF02CI02) Propor o uso de
diferentes materiais para a construção
de objetos de uso cotidiano, tendo em
vista algumas propriedades desses
materiais
(flexibilidade,
dureza,transparência etc.).

Seres vivos no ambiente:
- Seres vivos e não vivos;
- Necesidades básicas dos
seres vivos;
- Características de plantas e
animais por meio de
evidências observáveis que
os diferenciem;
- Relacionar plantas e animais;
- Habitat de plantas e animais.

(EF02CI04) Descrever características
de plantas e animais (tamanho, forma,
cor, fase da vida, local onde se
desenvolvem etc.) que fazem parte de
seu cotidiano e relacioná-las ao
ambiente em que eles vivem.

Seres vivos no ambiente:
- Alimentação das plantas;
- Papel desempenhado pela
presença de água e luz nas
condições ideais de um
ambiente para que as plantas se
alimentem,
desenvolvam,
cresçam e se reproduzam;
- Presença da vida em ambientes
com diferentes disponibilidades
de água.
Movimento aparente do Sol
no céu: Luz e calor
fornecidos pelo sol;
- Intensidade da luz solar que
atinge a superfície terrestre;
- Posições do Sol em diversos
horários do dia;
- Movimento de rotação.

(EF02CI05) Investigar a importância
da água e da luz para a manutenção
da vida de plantas em geral.

(EF02CI07) Descrever as posições
do Sol em diversos horários do dia e
associá-las ao tamanho da sombra
projetada.

COMPONENTE CURRICULAR – CIÊNCIAS
TEMPO FORMATIVO I – EIXO II - (2º e 3º ANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO
TEMAS GERADORES:
•
Ações coletivas para a construção da cidadania
•
Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência
•
O cidadão como sujeito de direitos e deveres
•
O desemprego, a fome e suas consequências
UNIDADE
COMPETÊNCIAS OBJETO DO
HABILIDADES
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
Matéria e Energia
1;2;3;4;5;6;7;8.
Propriedade e usos dos (EF02CI02) Propor o uso de
materiais
diferentes
materiais
para
a
- Materiais utilizados em construção de objetos de uso
objetos artesanais que são cotidiano, tendo em vista algumas
produzidos em sua região;
propriedades
desses
materiais
- Algumas propriedades desses (flexibilidade, dureza, transparência
materiais: flexibilidade, dureza, etc.).
transparência, etc;
- O destino dos materiais
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descartados após o uso.
- Cuidados necessários à
prevenção
de
acidentes
domésticos.
Matéria e Energia

1;2;3;4;5;6;7;8.

Vida e Evolução

1;2;3;4;5;6;7;8.

Terra e Universo

1;2;3;4;5;6;7;8.

Prevenção de acidentes
domésticos: Situações que
podem expor as pessoas ao
risco de morte ou lesões acidentes domésticos: como
prevenir, o que fazer ou não
caso aconteça;
- Segurança e redução de riscos
no uso de objetos no cotidiano armazenamento adequado de
materiais domésticos; atitudes e
comportamentos preventivos.
Plantas:
- Principais partes e funções
da planta: raiz, caule,
folhas,flores,frutos
esementes);
- Fotossíntese.
O Sol como fonte de luz e
calor: - Interação da luz solar
com os objetos na superfície
terrestre;
- Importância da luz solar para os
seres vivo;
- Os efeitos da radiação solar nas
superfícies;
- Aquecedores solares;
- Paineis fotovoltaicos;
- Cuidados com aluz solar.

EF02CI03) Discutir os cuidados
necessários à prevenção de
acidentes domésticos (objetos
cortantes
e
inflamáveis,
eletricidade, produtos delimpeza,
medicamentos etc.).
(EF02CI03) Discutir os cuidados
necessários à prevenção de acidentes
domésticos (objetos cortantes e
inflamáveis, eletricidade, produtos
de limpeza, medicamentos etc.).

(EF02CI06) Identificar as principais
partes de uma planta (raiz, caule,
folhas, flores e frutos) e a função
desempenhada por cada uma delas, e
analisar as relações entre as plantas,
o ambiente e os demais seres vivos.
(EF02CI08) Comparar o efeito da
radiação solar (aquecimento e
reflexão) em diferentes tipos de
superfície (água, areia, solo,
superfícies escura, clara e metálica
etc.).

COMPONENTE CURRICULAR – CIÊNCIAS
TEMPO FORMATIVO I – EIXO II - (2º e 3º ANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS
TEMAS GERADORES:
•
A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos
•
O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber
•
O Apelo ao Consumo e a Reação do(a) Adolescente
•
Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias
•
A Convivência Social na Adolescência
•
O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho
•
O Adolescente e Trabalho Informal
•
A Família como Primeiro Espaço de Formação Social
UNIDADE TEMÁTICA COMPETÊNCIAS
OBJETO DO CONHECIMENTO
HABILIDADES
Matéria e energia
1;2;3;4;5;6;7;8;
Produção dos Sons:
(EF03CI01)
Produzir
- Como os sons são produzidos;
diferentes sons a partir da
vibração de variados objetos e
- Os sons da natureza- Chuvas;
identificar
variáveis
que
Ventos; Raios;Trovões;
- O som da voz, dosobjetos, dos
influem nesse fenômeno.
instrumentos;
Identificação das variáveis que influem
nos sons.
(EF03CI02) Experimentar e
Efeitos da luz nos
relatar o que ocorrem com a
passagem da luz através de
materiais:
objetos transparentes (copos,
- Importância da luz
para a manutenção da
janelas de vidro, lentes,
vida;
prismas, água etc.) no contato
com
superfícies
polidas
- Composição da luz;
(espelhos) e na intersecção
- Objetos opacos,
transparentes e translúcido;
com objetos opacos (paredes,
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- Luz e sombras.
Vida e Evolução

1;2;3;4;5;6;7;8.

Características e desenvolvimento
dos animais:
- Características gerais dosanimais:
domésticos e animais selvagens,
aquáticos e terrestres.

Terra e Universo

1;2;3;4;5;6;7;8.

Características da Terra:
- O formato e a superfície da Terra;
- Representando a Terra;
As
diferentes
formas
de
representação do planeta Terra;
- A água no planeta Terra.

Matéria e energia

1;2;3;4;5;6;7;8.

Vida e evolução

1;2;3;4;5;6;7;8.

Terra e universo

1;2;3;4;5;6;7;8.

pratos, pessoas e outros
objetos de uso cotidiano).
(EF03CI04)
Identificar
características sobre o modo
de vida (o que comem, como
se reproduzem, como se
deslocam etc) dos animais
mais comuns no ambiente
próximo.
(EF03CI07)
Identificar
características da Terra
(como seu formato esférico,
a presença de água, solo,
etc.)
com
base
na
observação, manipulação e
conservaçãode
diferentes
formasde representação do
planeta (mapas, globos,
fotografias etc).
(EFO3CI08)
Observar,
identificar e registrar períodos
diários e / ou noite) em que o
sol, demais estrelas, lua e
planetas estão visíveis no céu.

- A água no subsolo;
- A camada de ar que envolve a Terra.
Observação do céu:
- Sistema Solar;
- Os astros e a tecnologia;
- Planetas;
- Estrelas;
- Sol;
- Lua.
Saúde auditiva e visual:
(EF03CI03)
Discutir
- A audição e o som; - Cuidados com a hábitos necessários para a
audição;
manutenção
da
saúde
auditiva
e
visual
-Deficiências auditivas;
- Saúde auditiva; - poluição sonora;
considerando as condições
- A luz e a visão;
do ambiente em termos de
- Cuidados com a visão;
som e luz.
- Como ouvimos;
- Como enxergamos;
Saúde visual;
- Deficiência visual;
- Sombras.
Características
(EF03CI05) Descrever e
edesenvolvimento
dos
comunicar as alterações que
ocorrem desde o nascimento
animais:
em animais de diferentes
- Reprodução;
- Fases da vida;
meios terrestres ou aquáticos,
- Alimentação;
inclusive o homem.
- Deslocamento;
- Cobertura do corpo;
- Habitat.
Características
e
(EF03CI06) Comparar alguns
animais e organizar grupos
desenvolvimento dos animais:
com base em característica
- Invertebrados;
externas comuns (presença de
- Vertebrados;
penas, pelos, escamas, bicos
- Sistemática animal;
garras, antenas, patas, etc).
- Vertebrados: Peixes; Anfíbios;
- Répteis;
- Aves e
- Mamíferos
Uso do solo
O que é solo;
A formação do solo;
Classificação do solo;
Permeabilidade do solo.

Uso do solo:
- A importância do solo para a vida;
- Preparação do solo para o plantio
(aração, adubação, irrigação e
drenagem);
- Conservação do solo;

(EF03CI09)
Comparar
diferentes amostras de solo do
entorno da.escola com base
em características como cor,
textura, cheiro, tamanho das
partículas,
permeabilidade
etc.
(EF03CI10) Identificar os
diferentes usos do solo (
plantação e extração de
materiais, dentre outras
possibilidades),
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- Desgaste e poluição do solo;
- Os resíduos e o solo;
- Erosão do solo.

reconhecendoa importância
do solo para a
agricultura e para a vida.

COMPONENTE CURRICULAR – CIÊNCIAS
TEMPO FORMATIVO I – EIXO III - (4º e 5º ANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA
TEMAS GERADORES :
•
Diversidade Cultural
•
Gênero: o lugar da mulher na sociedade
•
Identidade afro-brasileira e Indígena
•
A família e a sociedade plural: crise e sentidos
•
Projeto de Vida
UNIDADE
COMPETÊNCIAS OBJETO DO
HABILIDADES
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
Matéria e energia
1;2;3;4;5;6;7;8.
Misturas:
(EF04CI01) Identificar misturas na
- Misturas no dia a dia;
vida diária, com base em suas
Substâncias
solúveis, propriedades físicas observáveis,
reconhecendo sua composição.
insolúveis em água;
- Estados físicos das misturas;
- Técnica de separação no
tratamento da água.
Vida e Evolução
1;2;3;4;5;6;7;8;
Cadeiasalimentares:
(EF04CI04) Analisar e construir
- Cadeiasalimentares;
cadeias
alimentares
simples,
- A fotossíntese e a luz solar;
reconhecendo a posição ocupada
- Intervenções do ser humanonas pelos seres vivos nessas cadeias e o
relaçõesalimentares.
papel do sol como fonte primária de
- Semelhanças e diferenças entre energia na produção de alimentos.
o ciclo da matéria e o fluxo de
energia entre os componentes (EF04CI05) Descrever e destacar
vivos
e
não
vivos
de semelhanças e diferenças entre o
ciclo da matéria e o fluxo de energia
umecossistema.
entre os componentes vivos e não
vivos de umecossistema.
Terra e Universo
1;2;3;4;5;6;7;8;
Pontos cardeais:
(EF04CI09) Identificar os pontos
- Referencial da Terra em
cardeais, com base no registro de
diferentes posições relativas do sol
relação ao sol;
e da sombra de uma vara
- Orientação pelo sol;
- O sol e o gnômon;
(gnômon).
- Sistema solar.
(EF04CI10)
Comparar
as
indicações dos pontos cardeais
resultantes da observação das
sombras de uma vara (gnômon)com
aquelas obtidas por meio de uma
bússola.
COMPONENTE CURRICULAR – CIÊNCIAS
TEMPO FORMATIVO I – EIXO III - (4º e 5º ANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO

TEMAS GERADORES:
•
Ações coletivas para a construção da cidadania
•
Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência
•
O cidadão como sujeito de direitos e deveres
•
O desemprego, a fome e suas consequências
UNIDADE TEMÁTICA
COMPETÊNCIAS OBJETO DO
CONHECIMENTO
Matéria e Energia
1;2;3;4;5;6;7;8.
Transformações reversíveis e
não reversíveis:
- Transformação: física e
química dos materiais;
- Reações químicas;

HABILIDADES
(EF04CI02) Testar e relatar
transformações nos materiais do
dia a dia quando expostos a
diferentes
condições
(aquecimento, resfriamento, luz
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- Mudança de estado físicos dos
materiais (fusão, vaporização,
condensação, solidificação).
- Mudanças causadas por
aquecimento ou resfriamento
são reversíveis.

Vida e evolução

Vida e evolução

Terra e Universo

1;2;3;4;5;6;7;8.

Microrganismos:
As relações alimentares entre
osseres vivos microscópicos e o
ambiente (fungos, bactérias e a
decomposição);
- A descoberta da penicilina;
Bactérias benéficas ao ser
humano;

e umidade).

(EF04CI03) 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.).
(EF04CI06)
Relacionar
a
participação de fungos e
bactérias no processo de
decomposição, reconhecendo a
importância ambiental desse
processo.

(EF04CI07)
Verificar
a
participação de microrganismos
Participação
de na produção de alimentos,
microrganismos na produção de combustíveis, medicamentos,
alimentos e etc.
entre outros.
1;2;3;4;5;6;7;8.
Microrganismos
(EF04CI08) Propor, a partir do
- Doenças transmissíveis;
conhecimento das formas de
transmissão
de
alguns
- O que são vírus;
microrganismos
(vírus,
- O que são bactérias;
e
protozoários),
- Transmissão direta de doenças; bactérias
atitudes e medidas adequadas
- Prevenção da dengue;
para prevenção de doenças a
- Vacinação;
eles associadas.
- Doenças não transmissíveis;
- Aids.
1;2;3;4;5;6;7;8.
Calendários - fenômenos (EF04CI11) Associar os
cíclicos e cultura:
movimentos cíclicos da Lua
- Movimento de rotação da e da Terra a períodos de
Terra;
tempo regulares e ao uso
- Movimentos cíclicos da Lua;
desse conhecimento para a
- Uso dos conhecimento para a construção de calendários
construção de calendários emdiferentes culturas.
emdiferentes culturas;
- Estações do ano.
COMPONENTE CURRICULAR – CIÊNCIAS
TEMPO FORMATIVO I – EIXO III - (4º e 5º ANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS

TEMAS GERADORES:
•
A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos
•
O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber
•
O Apelo ao Consumo e a Reação do(a) Adolescente
•
Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias
•
A Convivência Social na Adolescência
•
O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho
•
O Adolescente e Trabalho Informal
•
A Família como Primeiro Espaço de Formação Social
UNIDADE
COMPETÊNCIAS OBJETO DO CONHECIMENTO
TEMÁTICA
Matéria
e 1;2;3;4;5;6;7;8.
Propriedades
físicas
dos
Energia
Materiais:
Propriedade
dos
materiais;
- Condutibilidade térmica;
- Condutibilidade elétrica;
- Solubilidade;
- Densidade;
- Magnetismo.
Matéria
e 1;2;3;4;5;6;7;8.
Ciclo hidrológico:
Energia
- Relação das mudanças de estado físicos

HABILIDADES
(EF05CI01) Explorar fenômenos da
vida cotidiana que evidenciem
propriedades físicas dos materiais –
como densidade, condutibilidade
térmica e elétrica resposta a forças
magnéticas, solubilidade, respostas a
forças mecânicas (dureza, elasticidade
etc.),entre outras.
(EF05CI02) Aplicar os conhecimentos
sobre as mudanças de estado físico da

245

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
266 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

da água e o ciclo hidrológico e suas
implicações na agricultura, no clima e etc.;
- Preservação das matas ciliares.

água para explicar o ciclo hidrológico e
analisar suas implicações na agricultura,
no clima, na geração de energia elétrica,
no provimento de água potável e no
equilíbrio dos ecossistemas regionais
(oulocais).

-Argumentos
que
justifiquem
a
importância da cobertura vegetal para a
manutenção do ciclo da água, a
conservação dos solos e etc.

Vida
Evolução

e

1;2;3;4;5;6;7;8.

(EF05CI03) Selecionar argumentos
que justifiquem a importância da
cobertura vegetal para a manutenção
do ciclo da água, a conservação dos
solos, dos cursos de água eda
qualidade do ar atmosférico.
Nutrição do organismo: (EF05CI06) Selecionar argumentos que justifiquem por
- Sistema e estrutura do sistema
que os sistemas digestório e
digestório;
respiratório
são
considerados
Sistema
e
estruturado
corresponsáveis pelo processo de
nutrição do organismo, com base na
sistemarespiratório;
identificação das funções desses
Sistema
e
estruturado
sistemacirculatório.
sistemas.
Integração entre os sistemas: Digestório,
respiratório e circulatório.

Terra
Universo

Matéria
energia

Vida
evolução

Vida
evolução

e

e

1;2;3;4;5;6;7;8.

Constelações e mapas celestes:
- Sistema Solar: Calendários.
-Identificação de algumas constelações no
céu,
- Movimento de rotação da Terra:
Movimento de Rotação e Translação: Dia
e Noite

1;2;3;4;5;6;7;8.
- Principais usos da água e de outros
materiais nas atividades cotidianas;
- Formas sustentáveis de utilização
desses recursos.

e

e

1;2;3;4;5;6;7;8.

1;2;3;4;5;6;7;8.

- Consumo mais consciente;
- Reutilização X
reciclar;
- Tiposde resíduos;
- Separação de materiais que formam os
resíduos;
- Tempo de degradação de materiais.
-Nutrição do organismo:
- Os nutrientes.
Hábitos alimentares
- Alimentação saudável: Pirâmide
Alimentar e Cardápio alimentar;
- Distúrbios alimentares.
Hábitos
alimentares:
Alimentação equilibrada;
Distúrbios
nutricionais:obesidade,desnutrição,
anorexia entre outras;
- A prática de atividades físicas.

(EF05CI07) Justificar a relação
entre o funcionamento do sistema
circulatório, a distribuição dos
nutrientes pelo organismo e a
eliminação dos resíduos produzidos.
(EF05CI10)
Identificar
algumas
constelações no céu, com o apoio de
recursos (como mapas celestes e
aplicativos digitais, entre outros), e os
períodos do ano em que elas são
visíveis no início da noite.
(EF05CI11) Associar o movimento
diário do Sol e das demais estrelas no
céu ao movimentode rotação da Terra.
(EF05CI04) Identificar os principais
usos da água e de outros materiais nas
atividades cotidianas para discutir e
propor
formas
sustentáveis
de
utilização desses recursos.
(EF05CI05) Construir propostas
coletivas para um consumo mais
consciente
e
criar
soluções
tecnológicas para o descarte adequado
e a reutilização ou reciclagem de
materiais consumidos na escola e/ou
na vida cotidiana.
(EF05CI08) Organizar um cardápio
equilibrado
com
base
nas
características dos grupos alimentares
(nutrientes
ecalorias)
e
nas
necessidades individuais (atividades
realizadas, idade, sexo etc.) para a
manutenção da saúde do organismo.
(EF05CI09) Discutir a ocorrência de
distúrbios
nutricionais
(como
obesidade, subnutrição etc) entre
crianças e jovens a partir da análise de
seus hábitos (tipos e quantidades de
alimento
ingerido,
prática
de
atividadefísica etc).
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Terra
universo

e

1;2;3;4;5;6;7;8.

Periodicidade das fases da Lua:
Observações e registros das fases da
lua.

Instrumentos óticos:
- Utilidade e funcionalidade dos
instrumentos ópticos para observação e
registro de imagens.

(EF05CI12)
Concluir
sobre
a
periodicidade das fases da Lua, com
base na observação e no registro das
formas aparentes da Lua no céu ao
longo de, pelo menos, dois meses.
(EF05CI13) Projetar e construir
dispositivos para observação à
distância (luneta, periscópio etc.),
para observação ampliada de objetos
(lupas, microscópios) ou para
registro de imagens (máquinas
fotográficas) e discutirusossociais
desses dispositivos.

5.1.5 Geografia
TEMPO FORMATIVO I
EIXOS I (1º ANO), EIXOS II- (2º e 3º ANO) e EIXOS III -(4º e 5º ANO)
COMPETÊNCIASESPECÍFICAS GEOGRAFIA

1. Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/ natureza e
exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas.

2. Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico,
reconhecendo a importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas como
os seres humanos fazem uso dos recursos da natureza ao longo da história.

3. Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio
geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os
princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e
ordem.

4. Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e
iconográficas, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução
deproblemas que envolvam informações geográficas.

5. Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para
compreender o mundo natural, social, econômico, político e o meio técnico-científico
einformacional, avaliarações e propor perguntas e soluções (inclusive tecnológicas)
para questões que requerem conhecimentos científicos da Geografia.

6. Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias
epontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito
à biodiversidade e ao outro, sempre conceitos de qualquer natureza.

7. 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
TEMPO FORMATIVO I – EIXO I - (1º ANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA

TEMAS GERADORES :
•

Diversidade Cultural

•

Gênero: o lugar da mulher na sociedade

•

Identidade afro-brasileira e Indígena

•

A família e a sociedade plural: crise e sentidos

•

Projeto de Vida

UNIDADE
TEMÁTICA

COMPETÊNCIAS

OBJETO DO
CONHECIMENTO
O modo de vida dos jovens e

HABILIDADES

O sujeito e seu lugar

adultos em diferentes lugares:

características observadas de

no mundo

-

seus

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

Minhacasa,meu

(EF01GE01) Descrever as

lugares

de

escola,

vivência

espaço;

(moradia,

- Diferentes tipos de

identificar

etc.)

e

semelhanças

e

moradia;

diferenças entre esses lugares.

- Os espaços físicos
da escola;

(EF01GE02)

- Características da

semelhanças e diferenças entre

minha rua;

jogos e brincadeiras de diferentes

- Semelhanças e diferenças

épocas e lugares.

Identificar

entre as ruas;
- Jogos e brincadeiras em
diferentes épocas e lugares.
Situações

de

convívio

em

(EF01GE03) Identificar e relatar

diferentes lugares

semelhanças e diferenças de uso

Regras de convivência no espaço

do

escolar e demais espaços públicos;

parques) para o lazer e diferentes

- Riachão das Neves e seus

manifestações.

espaço

público

(praças,

diferentes lugares: localização,
convívio e conservação:

(EF01GE04) Discutir e elaborar,

- Bairros epraças;

coletivamente, regras de convívio

- Pontosturísticos;

em diferentes espaços (sala de

- Rios e cachoeiras.

aula, escola etc.).

-

Outros

lugares

(localidades,

povoados) da cidade de Riachão
das Neves e sua localização.

-Elaboração de regras de convívio
em diferentes espaços.
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COMPONENTE CURRICULAR – GEOGRAFIA
TEMPO FORMATIVO I – EIXO I - (1º ANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO
TEMAS GERADORES:
•

Ações coletivas para a construção da cidadania

•

Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência

•

O cidadão como sujeito de direitos e deveres

•

O desemprego, a fome e suas consequências

UNIDADE
TEMÁTICA

COMPETÊNCIAS
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

Conexões e escalas

OBJETO DO
CONHECIMENTO
Ciclos naturais e

HABILIDADES
a

vida

(EF01GE05) Observar e descrever

cotidiana

ritmos

-Variações do tempo da cidade de

variação de temperatura e umidade

naturais

(dia

e

noite,

Riachão das Neves;

etc.) em diferentes escalas espaciais

-Estações do ano.

e temporais, comparando a sua
realidade com outras.

Mundo do trabalho

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

Diferentes tipos de trabalho

(EF01GE06)

existentes no dia a dia.

comparar diferentes tipos de

Descrever

e

-Diferentes tipos de moradia ou

moradia ou objetos de uso

objetos de uso cotidiano;

cotidiano (brinquedos, roupas,

- Técnicas e matéria-prima no uso

mobiliários),

da construção de moradias;

técnicas e materiais utilizados

- Atividades de trabalho: Técnicas

em sua produção.

considerando

e materiais;
-

Necessidades

e

desafios

impostos pelo mundo do trabalho

(EF01GE07) Descrever atividades
de trabalho relacionadas com o
dia a dia da sua comunidade.

(EF01GE01BA)
necessidades
impostos

Identificar
e

pelo

desafios
mundo

do

trabalho, a partir do contexto e
demandas de sua comunidade,
pensando

alternativas

para

superá-los.
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COMPONENTE CURRICULAR – GEOGRAFIA
TEMPO FORMATIVO I – EIXO I - (1º ANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS

TEMAS GERADORES:
•

A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos

•

O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber

•

O Apelo ao Consumo e a Reação do(a) Adolescente

•

Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias

•

A Convivência Social na Adolescência

•

O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho

•

O Adolescente e Trabalho Informal

•

A Família como Primeiro Espaço de Formação Social

UNIDADE
TEMÁTICA

COMPETÊNCIAS
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

Formas

de

representação

OBJETO DO
CONHECIMENTO
Pontos de referência:
-

e

pensamento espacial

Mapeamento

HABILIDADES
(EF01GE08) Criar mapas mentais
e

de

desenhos

com

base

contos

em

itinerários com base em

itinerários,

literários,

mapas mentais e desenhos;

histórias inventadas e brincadeiras.

- Trajetos de casa para a
(EF01GE09) Elaborar e utilizar

escola;

mapas

- Elaboração e utilizar
mapas simples;
-

Noções

qualidade de vida.

localizar

(frente e atrás, esquerda e direita,
em cima e embaixo, dentro e fora)

corpo e espaço.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

para

considerando referenciais espaciais

espaciais

utilizando os referenciais:

Natureza, ambientes e

simples

elementos do local de vivência,

e tendoo corpo como referência.

Condições de vida nos lugares

(EF01GE10)

Descrever

de vivência e lugares:

características de seus lugares

- Elementos da natureza -

de vivência relacionadas aos

Clima;

ritmos da natureza (chuva,

- Impactos da chuva no

vento, calor etc.).

campo e na cidade;
-

Hábitos

alimentares

e

(EF01GE11)

Associar

vestuário da comunidade de

mudanças de vestuário e hábitos

acordo

alimentares em sua comunidade

a

variação

de

temperatura no ambiente;

ao longo do ano, decorrentes da

- Problemas na relação do

variação

homem com a natureza e

umidade no ambiente.

alternativas para superá-los.

(EF01GE02BA)

de

temperatura

e

Levantar

problemas na relação do homem
coma natureza a partir local em
que vive (degradação, poluição,
desperdício etc.), pensando em
alternativas para superá-los.
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COMPONENTE CURRICULAR – GEOGRAFIA
TEMPO FORMATIVO I – EIXO II - (2º e 3º ANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA
TEMAS GERADORES :
•

Diversidade Cultural

•

Gênero: o lugar da mulher na sociedade

•

Identidade afro-brasileira e Indígena

•

A família e a sociedade plural: crise e sentidos

•

Projeto de Vida

UNIDADE
TEMÁTICA
O sujeito e seu
lugar no mundo

COMPETÊNCIAS
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

OBJETO DO
CONHECIMENTO
Convivência e

HABILIDADES

interações entre

migrações no bairro ou comunidade em que

pessoas

vive.

(EF02GE01)

na

Descrever

a

história

das

comunidade:
- Grupos migratórios no

(EF02GE02) Comparar costumes e tradições

município de Riachão das

de diferentes populações inseridas no bairro ou

Neves:

comunidade em que vive, reconhecendo a

-Contribuições desses
grupos
para

importância do respeito às diferenças

migratórios
os

bairrose

comunidades

da

cidade de Riachão
das Neves;
- Comparação de costumes
e

tradiçõesde

diferentes

grupossociais

das

comunidades em que vivem.
e

(EF02GE03) Comparar diferentes meios de

nos

transporte e de comunicação, indicando o seu

de

papel na conexão entre lugares, e discutir os

transporte e de

riscos para a vida e para o meio ambiente e os

comunicação:

cuidados em seu uso responsável.

Riscos
cuidados
meios

- Meios de transportes
individuaise coletivos;
- Impactosambientais desses
meios de transporte;
- Desigualdade deacesso;
- Meios decomunicação;
- Evolução tecnológica dos
meios

de

transporte

decomunicação.

e

(EF03GE01)Identificarecompararaspectos
históricos e culturais dos grupos sociais de
seuslugaresdevivência,sejanacidade,seja
nocampo.
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A cidade e o campo:
aproximações e diferenças

(EF03GE02) Identificar, em seus lugares de

-

e

vivência, marcas de contribuição cultural e

culturais dos grupos sociais

econômica de grupos de diferentes origens

de seuslugaresdevivência;

espaciais e temporais.

- Marcas de contribuição

(EF03GE03) Reconhecer os diferentes modos

cultural e econômica de

de vida de povos e comunidades tradicionais

grupos

(quilombolas,

Aspectos

históricos

de

origens

diferentes

espaciais

e

indígenas,

marisqueiros,

sertanejos, pescadores, ciganos, entre outros)

temporais de seus lugares

em distintos lugares.

de vivência;
(EF03GE01BA) Listar e/ou descrever atitudes
- Diferentes modos de

que garantam a liberdade de expressão e

vida

respeito à diversidadenos espaços de vivência.

de

povos

e

comunidades tradicionais:
quilombolas,

indígenas,

marisqueiros, sertanejos,
pescadores, ciganos, entre
outros

em

distintos

lugares;

- Liberdade de expressão e
respeito à diversidadenos
espaços de vivência.
Conexões
escalas

e

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

da (EF02GE04)

Experiências

Reconhecer

semelhanças

e

comunidade no tempo e no diferenças nos hábitos, nas relações com a
natureza e no modo de viver de pessoas em

espaço:

- O ser humano e a suarelação diferentes lugares.
com anatureza;
- O modo de viver das
pessoasem diferenteslugares.

Mudanças e permanências: (EF02GE05)

Analisar

mudançase

- Imagens de um mesmo permanências comparando imagens de um
lugar em diferentestempos;

mesmo lugar em diferentestempos.

- Identidade cultural;
-

Paisagens

naturais

e (EF03GE04) Explicar como os processos
naturaisehistóricosatuamnaproduçãoena

antrópicas;

- Fatores naturais e históricos mudançadaspaisagensnaturaiseantrópicas
que

contribuíram

produção

e

mudança

na nosseuslugaresdevivência,comparando-os

a

da outroslugares

paisagem.
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COMPONENTE CURRICULAR – GEOGRAFIA
TEMPO FORMATIVO I – EIXO II - (2º e 3º ANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO

TEMAS GERADORES:
•

Ações coletivas para a construção da cidadania

•

Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência

•

O cidadão como sujeito de direitos e deveres

•

O desemprego, a fome e suas consequências

UNIDADE
TEMÁTICA

COMPETÊNCIAS
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

Mundo do trabalho

OBJETO DO
HABILIDADES
CONHECIMENTO
Tipos de trabalho em lugares e (EF02GE06) Relacionar o dia e a noite
tempos diferentes:

a diferentes tipos deatividades sociais

- Relacionar o dia e a noite a (horárioescolar, comercial, sono etc.).
diferentes

tipos

deatividades

sociais;
- Dia e noite.
Atividades

extrativas

da (EF02GE07) Descrever as atividades
extrativas (minerais, agropecuárias e

natureza:

- Produtos de origem vegetal, industriais)

-

Problemas

oriundosda

de

diferentes

lugares,

identificando os impactos ambientais.

mineral e animal;
ambientais
produção

e

daextração destes produtos.
(EF03GE05)

Matéria-prima e indústria

Identificar

alimentos,

- Alimentos, minerais e outros minerais e outros produtos cultivados e
produtos cultivados e extraídos extraídos da natureza, comparando as

atividades de trabalho e etc.

de
as atividades
trabalho,técnicaseproduçõesemdiferentes

Localização,

e

da

natureza,

comparando

lugares.
Formas

de

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

orientação

representação

representação espacial:

e

-

espacial

pensamento

Diferentes

(EF02GE08) Identificar e elaborar
diferentes

formas

de

formas

de

representação

(desenho, mapas mentais, maquetes)

representação: desenho, mapas

para

mentais, maquetes;

paisagem dos lugares de vivência.

representar

componentes

da

- Representação cartográfica;
- Legendas com símbolos de

(EF03GE06) Identificar e interpretar

diversos tipos de representações

imagens

em

tridimensionais em diferentes tipos de

diferentes

escalas

bidimensionais

e

cartográficas;

representação cartográfica.

- Visão oblíqua e vertical de

(EF03GE07) Reconhecer e elaborar

objetos e lugares de vivência;

legendas com símbolos de diversos tipos
de representações em diferentes escalas
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-Princípios de localização e

cartográficas.

posição de objetos;
(EF02GE09)

Identificar

objetos

e

Localização de Riachão das

lugares de vivência (escola, moradia) em

Neves no mapa da Bahia e do

imagens aéreas e mapas (visão vertical)

Brasil;

e fotografias (visão oblíqua).

- Orientação a partir do sol: rosa
dos ventos – norte, sul, leste e

(EF02GE10)

oeste;

localização

- Identificação de pontos de

(referenciais espaciais, como frente e

referência da cidade a partir dos

atrás, esquerda e direita, em cima e

pontos fixos de orientação;

embaixo, dentro e fora) por meio de

- Conhecendo melhor a minha

representações espaciais da sala de aula

escola e a sala de aula;

e da escola.

Aplicar
e

princípios

posição

de

de

objetos

- Os diversos ambientes da
escola;
- Observando a sala de aula, sua
organização e a localização de
objetos e carteiras.

COMPONENTE CURRICULAR – GEOGRAFIA
TEMPO FORMATIVO I – EIXO II - (2º e 3º ANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS
TEMAS GERADORES:
•

A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos

•

O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber

•

O Apelo ao Consumo e a Reação do(a) Adolescente

•

Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias

•

A Convivência Social na Adolescência

•

O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho

•

O Adolescente e Trabalho Informal

•

A Família como Primeiro Espaço de Formação Social

UNIDADE
TEMÁTICA
Natureza, ambiente e
qualidade de vida.

COMPETÊNCIAS
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

OBJETO DO
CONHECIMENTO
O uso dos recursos naturais:

HABILIDADES

solo e água no campo e na

importância do solo e da água para

cidade:

a

- A importância do solo para a

diferentes

vida;

extração de materiais, entre outras

- O solo e a produção dos

possibilidades)

alimentos e o uso irregular do

desses usos no cotidiano da cidade

solo;

e do campo.

(EF02GE11)

vida,

Reconhecer

identificando
usos

a

seus

(plantação

e

e

osimpactos

- A importância da água para a
sobrevivência de todos os seres

(EF03GE09) Investigar os usos
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vivos;

dos

recursos

naturais,

com

- Usos dos recursos naturais,

destaque para os usos da água em

com destaque para os usos da

atividades cotidianas (alimentação,

água em atividades cotidianas:

higiene, cultivo de plantas etc.), e

alimentação, higiene, cultivo de

discutir os problemas ambientais

plantas etc.;

provocados por esses usos.

- Os impactos do uso irregular
da água e do solo no cotidiano

(EF03GE10)

da cidade e do campo.

cuidados

- Cuidados necessários para

utilização da água na agricultura e

utilização da água na agricultura

na geração de energia, de modo a

e na geração de energia;

garantir

-

provimento de água potável.

Impactos

das

atividades

Identificar
necessários

a

os
para

manutenção

do

econômicas urbanas e ruraise de
ferramentas e máquinas sobre o

(EF03GE11) Comparar impactos

ambiente físiconatural.

das atividades econômicas urbanas
e

Produção,

circulação

e

rurais

sobre

o

ambiente

físiconatural, assim como os riscos

consumo

provenientes

- Consumoexcessivo;

ferramentas e máquinas.

do

uso

de

- Construição depropostas para
o

consumo

consciente,

(EF03GE08)

Relacionar

a

considerando a ampliação de

produção de lixo doméstico ou da

hábitos de redução, reuso e

escola aos problemas causados

reciclagem/ descarte de materiais

pelo

consumidos.

construir

consumo

excessivo

propostas

e

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.

•
•
•
•
•
UNIDADE
TEMÁTICA
O sujeito e

COMPONENTE CURRICULAR – GEOGRAFIA
TEMPO FORMATIVO I – EIXO III - (4º e 5º ANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA
TEMAS GERADORES :
Diversidade Cultural
Gênero: o lugar da mulher na sociedade
Identidade afro-brasileira e Indígena
A família e a sociedade plural: crise e sentidos
Projeto de Vida
COMPETÊNCIAS OBJETO DO CONHECIMENTO
HABILIDADES
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

Território e diversidade cultural:

(EF04GE01) Selecionar, em

seu lugar no

- A distribuição dos principais grupos

seus lugares de vivência e

mundo

étnicos pelo território brasileiro;

em suas histórias familiares

255

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
276 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

- Elementos das culturas indígenas, afro-

e/ou

da

brasileiras, de outras regiões do país, latino-

elementos

americanas, europeias, asiáticas etc.;

culturas

comunidade,
de

distintas

(indígenas,afro-

sua

brasileiras, de outras regiões

contribuição para a formação da cultura

do país, latino-americanas,

local, regional e brasileira;

europeias,

- Paisagens como resultado da ação do ser

valorizando o que é próprio

humano no tempo e no espaço.

em cada uma delas e sua

- Origens das famílias, de grupos sociais

contribuição

presentes no bairro de entorno da escola e

formação da cultura local,

os principais grupos formadores da cidade

regional e brasileira.

-

Valorização

dessas

culturas

e

asiáticas

etc.),

para

a

e de outras regiões;
(EF04GE01BA)Descrever

-Processos migratórios e suas contribuições

paisagens como resultado da

para a formação da sociedade brasileira e

ação do ser humano no

baiana.

tempo e no espaço.

(EF04GE02)Descrever
processos migratórios e suas
contribuições

para

formação

sociedade

da

a

brasileira e baiana.
Instâncias do poder público e canais de

(EF04GE03)

participação social:

funções e papéis dos órgãos do

- Funções e papéis dos órgãos do poder

poder

público;

canais de participação social na

- Canais de participação social na gestão do

gestão do Município, incluindo

Município:

a Câmara de Vereadores e

Câmara

de

Vereadores

e

público

Distinguir

municipal

e

Conselhos Municipais.

Conselhos Municipais.;
- Município: limites e administração;
-

O

poder

Legislativo,

Executivo,

e

Judiciário do município;
- Reconhecimento do município como unidade
política-administrativa;
- Responsabilidade e cidadania.
Conexões
escalas

e

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

Relação campo e cidade:

(EF04GE04)

- O urbano e o rural: espaços que se

especificidades e analisar a

Reconhecer

complementam;

interdependência do campo e

- Elementos que compõe a paisagem urbana;

da cidade, considerando fluxos

- Elementos que compõe a paisagem rural;

econômicos, de informações,

- Interdependência nas relações de trabalho

de ideias e de pessoas.

rural e urbano;
- Papéis desempenhados pela cidade e pelo
campo

do

ponto

de

vista

social

e

econômico.
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Unidades político administrativas do Brasil:

(EF04GE05).

Distinguir

- Unidades político-administrativas

unidades

oficiais nacionais;

administrativas

- Fronteiras e hierarquia das unidades

nacionais (Distrito, Município,

político-administrativas.

Unidade da Federação e grande

políticooficiais

região), suas fronteiras e sua
Território étnico culturais

hierarquia,

- Territórios étnico-culturais existentes no

lugares de vivência.

localizando

seus

Brasil;
- A preservação cultural desses territórios

(EF04GE06) Identificar e

étnicos;

descrever territórios étnico-

- Reconhecimento da

legitimidade da

culturais
Brasil,

demarcação desses territórios.

existentes
tais

no

como

terras

indígenas e de comunidades
remanescentes de quilombos,
reconhecendo a legitimidade
da

demarcação

desses

territórios.

COMPONENTE CURRICULAR – GEOGRAFIA
TEMPO FORMATIVO I – EIXO III - (4º e 5º ANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO

•
•
•
•

TEMAS GERADORES:
Ações coletivas para a construção da cidadania
Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência
O cidadão como sujeito de direitos e deveres
O desemprego, a fome e suas consequências

UNIDADE
TEMÁTICA
Mundo do trabalho.

COMPETÊNCIAS
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

OBJETO DO
CONHECIMENTO
Trabalho no campo e na

HABILIDADES

cidade:-

características do trabalho no campo

O

transformação

trabalho
do

e

a

espaço

(EF04GE07)

Comparar

as

e na cidade.

urbano e rural;
- As paisagens e a vida no
campo: Agricultura e pecuária:
atividades do espaço rural, a

(EF04GE08) Descrever e discutir o

tecnologia; a agroindústria e a

processo de produção (transformação

agricultura de subsistência;

de matérias-primas), circulação e

- O trabalho e o modo de vida

consumo de diferentes produtos.

no espaço rural de Riachão das
Neves e região oeste da Bahia;
- Os problemas ambientais no
campo:

desmatamento,

contaminação

de

rios

por

agrotóxicos, relação de trabalho
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escravo, etc.

Produção,

circulação

e

consumo:
- A indústria no espaço urbano;
- As inovações tecnológicas eo
trabalho naindústria;
-

Produção

agropecuária,

extrativa e industrial.
Formas

de

representação

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

e

pensamento espacial

Sistema de orientação:

(EF04GE09) Utilizar as direções

- Pontos cardeais;

cardeais

- Paisagens urbanas erurais;

componentes físicos e humanos nas

na

localização

de

paisagens rurais e urbanas.
Elementos constitutivos dos
mapas:

(EF04GE10)

- Leitura de mapas:

variados de mapas, identificando suas

- Localização de informações

características,

em mapas;

finalidades,

- Tipos de mapas: econômicos,

semelhanças.

políticos,

Comparar

tipos

elaboradores,
diferenças

e

Identificar

as

demográficos,

históricos efísicos;
- Finalidades dos mapas.
Natureza, ambientes e
qualidade de vida.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

Conservação e degradaçãoda

(EF04GE11)

natureza:

características das paisagens naturais

- Características das paisagens

e

naturais e antrópicas;

vegetal, rios etc.) no ambiente em

- Os acidentes geográficos;

que vive, bem como a ação humana

- Os tipos de relevo existentes

na conservação ou degradação dessas

na Bahia;

áreas.

antrópicas

(relevo,

cobertura

- Os tipos de relevo existentes
no Oeste Baiano;
- Os rios da Região Oeste da
Bahia;
- A relação entre rios e relevo
no Oeste Baiano;
- Transformações e qualidade
de vida;
-

Questão

ambiental

município/região:
reservas

ambientais,

no

parques,
matas

ciliares;
- O uso consciente das águas na
cidade e no campo;
-Consciênciaecológica.
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COMPONENTE CURRICULAR – GEOGRAFIA
TEMPO FORMATIVO I – EIXO III - (4º e 5º ANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS
TEMAS GERADORES:
•

A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos

•

O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber

•

O Apelo ao Consumo e a Reação do(a) Adolescente

•

Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias

•

A Convivência Social na Adolescência

•

O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho

•

O Adolescente e o Trabalho Informal

•

A Família como Primeiro Espaço de Formação Social

UNIDADE
TEMÁTICA
O sujeito e seu lugar

COMPETÊNCIAS
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

no mundo.

OBJETO DO
CONHECIMENTO
Dinâmica populacional:
-

Conceito

de

HABILIDADES
(EF05GE01) Descrever e analisar

emigração

e dinâmicas populacionais na Unidade

imigração, migração externa e da

Federação

interna,migração deretorno.

estabelecendo

- Êxodo rural;

migrações

em

que

relações
e

vive,
entre

condições

de

- Dinâmica populacional e as infraestrutura.
relações

entre

infraestrutura

migrações
da

cidade

Riachão das Neves;

e
de (EF05GE02) Identificar diferenças
étnico-raciais e étnico-culturais e

- Dinâmica populacional e as desigualdades sociais entre grupos
relações

entre

infraestrutura

migrações
das

e em diferentes territórios.

cidades
(EF04GE01BA)Descrever paisagens

baianas.

como resultado da ação do ser
humano no tempo e no espaço.

Brasil: o país onde eu vivo
Diferenças étnico- raciais e
étnico-

culturais

e

desigualdades sociais: O Brasil
e

suas

diferenças

sociais:

Desigualdade de renda;
- Desigualdade entre brancos e
negros;
- Paisagens como resultado da
ação do ser humano (paisagens
modificadas).
Conexões e escalas

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

Território,

redes

e

(EF05GE03)

Identificar

as

urbanização:

formas e funções das cidades e

- Conceito de cidade;

analisar as mudanças sociais,

- Como são formadas as cidades;

econômicas

- Origem da cidade de Riachão

provocadas pelo seu crescimento.

e

ambientais

das Neves;
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- Função das cidades brasileiras;

(EF05GE04)

-

características da cidade e analisar as

Como

as

cidades

Reconhecer

as

interações entre a cidade e o campo e

estãoorganizadas;
- As mudanças provocadas pelo

entre cidades na rede urbana.

crescimento dascidades;
- Impactos ambientais;
- Interações entre a cidade e o
campo.
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

Mundo do trabalho.

Trabalho

e

inovação

(EF05GE05)

Identificar

e

tecnológica:

comparar as mudanças dos tipos

- Diferenças e semelhanças

de trabalho e desenvolvimento

acontecidas antes e depois do

tecnológico na agropecuária, na

desenvolvimento da tecnologia,

indústria, no comércio e nos

e

serviços.

sua

importância

nos

diferentes setores da economia;
(EF05GE06)
-

Evolução

meios

tecnológica

dos

transportes

e

de

comunicação;

Identificar

e

comparar transformações dos
meios

de

transporte

e

de

comunicação.

- Os diferentes tipos de energia

(EF05GE07)

utilizados

diferentes

na

produção

Identificar
tipos

de

os

energia

industrial, agrícola, extrativa e

utilizados na produção industrial,

no cotidiano das populações.

agrícola e extrativa e no cotidiano
das populações.

Formas

de

representação
pensamento espacial

e

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

Mapas e imagens de satélite:

(EF05GE08)

-

transformações de paisagens nas

Transformações

de

paisagens nas cidades.

Analisar

cidades, comparando sequência
de fotografias, fotografias aéreas
e imagens de satélite de épocas

O Sistema Solar e o
Planeta

Terra:

representações

da

superfície da Terra;
Como

se

diferentes.

As

localizar

(EF05GE09)Estabelecer
conexões e hierarquias entre

no

planeta Terra:

diferentes cidades, utilizando
mapas

temáticos

e

representações gráficas.
Representação

da

cidade e do espaço
urbano:
-

Conexões

hierarquias

e
entre

diferentes cidades;
- Mapas temáticos;
- Representações gráficas.
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Natureza, ambientes
e qualidade de vida

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

Qualidade ambiental:

(EF05GE10)

-

comparar atributos da qualidade

Principais

problemas

Reconhecer

e

ambientais no Brasil;

ambiental e algumas formas de

- Campanhapela conservação do

poluição dos cursos de água e

meio ambiente;

dos oceanos (esgotos, efluentes

- Poluição do ar e das águas;

industriais, marés negras etc.).

- Lixo e qualidade ambiental;
e

da

(EF05GE11)

melhoria

da

descrever problemas ambientais

da

que ocorrem no entorno da

qualidade de vida (moradia,

escola e da residência (lixões,

saneamento

indústrias poluentes, destruição

-Ações

do

governo

sociedade

na

qualidade

ambiental

básico

e

e

coleta

Identificar

e

do patrimônio histórico etc.),

seletiva de lixo).

propondo soluções (inclusive
Diferentes tipos de poluição:

tecnológicas)

- Problemas ambientais no

problemas.

para

esses

entorno da escola e de suas
(EF05GE12) Identificar órgãosdo

residências;
-

Soluções

para

esses

poder

público

e

canais

de

problemas (propostas);

participação social, responsáveis

- Poluição da água;

por

- Impactos ambientais;

melhoria da qualidade de vida (em
áreas

buscar

como

soluções

meio

para

a

ambiente,

Gestão pública da qualidade

mobilidade, moradia e direito à

de vida:

cidade) e discutir as propostas

- Órgãos do poder público;

implementadas por esses órgãos

- Propostas implementadas por

que afetam a comunidade em que

esses

vive.

órgãos

comunidade

que
em

afetama

que

vive

(discussão);
- Qualidade de vida na cidade.
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5.1.6 HISTÓRIA

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE HISTÓRIA

1. Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos
de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e
culturais, aolongodo tempo e em diferentes espaços, para analisar, posicionar-se e
intervir no mundo contemporâneo;

2. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e
processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas
e culturais, bem como problematizar os significados das lógicas de organização
cronológica;

3. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a
documentos, 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;

4. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos
com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base em
princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários;

5. Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no
espaço e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade
com as diferentes populações;

6. Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção
historiográfica;

7. Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo
crítico, ético e responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos
ou estratos sociais.
COMPONENTE CURRICULAR – HISTÓRIA
TEMPO FORMATIVO I – EIXO I - (1º ANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA
TEMAS GERADORES :
•
Diversidade Cultural
•
Gênero: o lugar da mulher na sociedade
•
Identidade afro-brasileira e Indígena
•
A família e a sociedade plural: crise e sentidos
•
Projeto de Vida
UNIDADE
COMPETÊNCIAS
OBJETO DO
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
Mundo pessoal: meu 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.
As fases da vida e a ideia de
lugar no mundo
temporalidade
(passado,
presente e futuro):
- Aspectos do crescimento do
indivíduo.
As diferentes formas de
organização da família e da
comunidade: os vínculos
pessoais e as relações de
amizade:

HABILIDADES
(EF01HI01)Identificar aspectos do
seu crescimento por meio do
registro das lembranças particulares
ou de lembranças dos membros de
sua
família
e/ou
de
sua
comunidade.
(EF01HI02) Identificar a relação
entre as suas histórias e as
histórias de sua família e de sua
comunidade.
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- O aluno da EJA e
sua família;
- As famílias são
diferentes;
- Os pontos de convergência
entre as lembranças do aluno e
as histórias da família e da
comunidade;
- Conexões entre suas
lembranças pessoais e as
de
sua
família
e
comunidade, entre o Eu e
o Outro;
- Papéis e responsabilidades
relacionados à família, à escola
e a comunidade;
- Minha cidade;
- A história do município de
Riachão das Neves: Origem da
cidade; Origem do nome da
cidade; Primeiros habitantes e
formação do povo de Riachão
das Neves-BA.

(EF01HI03)Descrever e distinguir
os seus papéis e responsabilidades
relacionados à família, à escola e a
comunidade.
(EF01HI01BA)Conhecer a história da
sua comunidade a partir de mitos,
documentários, livros e contos
populares, locais ou regionais, que
estabeleçam.

COMPONENTE CURRICULAR – HISTÓRIA
TEMPO FORMATIVO I – EIXO I - (1º ANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO
TEMAS GERADORES:
•
Ações coletivas para a construção da cidadania
•
Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência
•
O cidadão como sujeito de direitos e deveres
•
O desemprego, a fome e suas consequências
UNIDADE
COMPETÊNCIAS
OBJETO DO
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
Mundo pessoal: Meu 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.
A escola e a diversidade do
lugar no mundo
grupo social envolvido:
Os variados ambientes de
vivências, seus significados e
diferenças e as regras de
convívio social: o que é casa,
escola, trabalho, igreja, praça,
rua dentre outros.
Mundo pessoal: eu, 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.
Os jogos e brincadeiras como
meu grupo social e
forma de interação social e
meu tempo.
espacial:
Semelhanças e
diferenças entre jogos e
brincadeiras atuais e de outras
épocas e lugares.

HABILIDADES
(EF01HI04)Identificar
as
diferenças entre os variados
ambientes em que vive (doméstico,
escolar
e
da
comunidade),
reconhecendo as especificidades
dos hábitos e das regras que os
regem.
EF01HI05 Identificar semelhanças
e diferenças entre jogos e
brincadeiras atuais e de outras
épocas e lugares.

COMPONENTE CURRICULAR – HISTÓRIA
TEMPO FORMATIVO I – EIXO I - (1º ANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS
TEMAS GERADORES:
•
A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos
•
O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber
•
O Apelo ao Consumo e a Reação do(a) Adolescente
•
Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias
•
A Convivência Social na Adolescência
•
O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho
•
O Adolescente e Trabalho Informal
•
A Família como Primeiro Espaço de Formação Social
UNIDADE
COMPETÊNCIAS
OBJETO DO
HABILIDADES
TEMÁTICA
CONHECIMENTO

263

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
284 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

Mundo pessoal: eu,
meu grupo social e
meu tempo.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

A
vida
em
família: diferentes
configurações
e
vínculos:
História
da
família;
- A escola, sua representação
espacial, sua história e seu papel
na comunidade;
- papel desempenhado por
diferentes sujeitos em diferentes
espaços.
Famílias:
mudanças
e
permanências.

(EF01HI06)Conhecer as histórias
da família e da escola e identificar
o papel desempenhado por
diferentes sujeitos em diferentes
espaços.
(EF01HI07)Identificar mudanças e
permanências nas formas de
organização familiar.
(EF01HI08)Reconhecer
o
significado das comemorações e
festas escolares, diferenciando-as
das datas festivas comemoradas no
âmbito familiar ou da comunidade.

COMPONENTE CURRICULAR – HISTÓRIA
TEMPO FORMATIVO I – EIXO II - (2º e 3º ANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA
TEMAS GERADORES :
Diversidade Cultural
Gênero: o lugar da mulher na sociedade
Identidade afro-brasileira e Indígena
A família e a sociedade plural: crise e sentidos
Projeto de Vida
COMPETÊNCIAS OBJETO DO CONHECIMENTO
HABILIDADES

•
•
•
•
•
UNIDADE
TEMÁTICA
A comunidade e
seus registros

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

A noção do “Eu” e do
“Outro”:
Comunidade,convivências
e
interações
entre
pessoas:
- O convívio entre as pessoas; Espaços
de sociabilidade e os diferentes locais
de vivência;
- Conexões entre as pessoas que
circulam entre diferentes locais de
vivência e as interações entre elas e o
próprio estudante;
- Práticas e funções sociais em que as
pessoas exercem em diferentes
comunidades;
- Lembranças, percepção de mudança e
pertencimento de situações cotidianas.

O tempo como medida:
- Fatos da vida cotidiana, usando
noções relacionadas ao tempo: antes,
durante, ao mesmo tempo e depois;
- Relógio, calendário e outros – como
marcadores do tempo.

(EF02HI01) Reconhecer espaços
de sociabilidade e identificar os
motivos que aproximam e
separam as pessoas em diferentes
grupos sociais ou de parentesco.
(EF02HI02) Identificar e descrever
práticas e papéis sociais que as
pessoas exercem em diferentes
comunidades.
(EF02HI03) Selecionar situações
cotidianas que remetam à percepção
de mudança, pertencimento e
memória.
(EF02HI05) Selecionar objetos e
documentos pessoais e degrupos
próximos ao seu convívio e
compreendersuafunção,seuusoeseu
significado.
(EF02HI06) Identificar e organizar,
temporariamente, fatos da vida
cotidiana,
usando
noções
relacionadas ao tempo (antes,
durante, ao mesmo tempo e depois).
(EF02HI07) Identificar e utilizar
diferentes marcadores do tempo
presentes na comunidade, como
relógio e calendário.

COMPONENTE CURRICULAR – HISTÓRIA
TEMPO FORMATIVO I – EIXO II - (2º e 3º ANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO
•
•

TEMAS GERADORES:
Ações coletivas para a construção da cidadania
Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência
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•
•

O cidadão como sujeito de direitos e deveres
O desemprego, a fome e suas consequências

UNIDADE
TEMÁTICA
A comunidade e seus
registros

COMPETÊNCIAS

OBJETO DO CONHECIMENTO

HABILIDADES

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

A noção do “Eu” e do “Outro”:
registros de experiências pessoais
e da comunidade no tempo e no
espaço:
- Objetos e documentos pessoais
como fontes de memórias e histórias
nos âmbitos pessoal, familiar,
escolar e comunitário.

(EF02HI04)
Selecionar
e
compreender o significado de
objetos e documentos pessoais
como fontes de memórias e
histórias nos âmbitos pessoal,
familiar, escolar e comunitário.

Formas de registrar e narrar
histórias (marcos de memória
materiais e imateriais):
- Nos objetos tem história;
- Funcionalidades, usos
e
significado de objetos e documentos
próprios e de outras pessoas.
- Instrumentos de comunicação
escrita, vídeos e áudios utilizados
historicamente no município.
As formas de registrar
as experiências da
comunidade

O
trabalho
e
sustentabilidade
comunidade.

a
na

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

- Histórias de suas famílias;
- Histórias de sua comunidade
registradas em diferentes fontes.
- Objetos e documentos
pessoais que remetam à
própria experiência no
âmbito da família e/ou da
comunidade.

A sobrevivência e a relação com a
natureza:
- Diferentes formas de trabalho;
Trabalho
e
impactos
ambientais: diferentes formas de
trabalhos e respeito ao meio
ambiente.

(EF02HI05) Selecionar objetos e
documentos pessoais e degrupos
próximos ao seu convívio e
compreender sua função, seu uso
e seusignificado.
(EF02HI01BA)
Coletar
instrumentos de comunicação
escrita, vídeos e áudios utilizados
historicamente no município.

(EF02HI08) Compilar histórias
da família e/ou da comunidade
registradas em diferentes fontes.
(EF02HI09) Identificar objetos e
documentos
pessoais
que
remetam à própria experiência no
âmbito da família e/ou da
comunidade, discutindo as razões
pelas quais alguns objetos são
preservados
e
outros
são
descartados.
(EF02HI010)
Identificar
diferentes formas de trabalho
existentes na comunidade em
que vive seus significados, suas
especificidades e importância.
(EF02HI011)
Identificar
impactos no ambiente causados
pelas diferentes formas de
trabalho
existentes
na
comunidade em que vive.

COMPONENTE CURRICULAR – HISTÓRIA
TEMPO FORMATIVO I – EIXO II - (2º e 3º ANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS
TEMAS GERADORES:
•
A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos
•
O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber
•
O Apelo ao Consumo e a Reação do(a) Adolescente
•
Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias
•
A Convivência Social na Adolescência
•
O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho
•
O Adolescente e o Trabalho Informal
•
A Família como Primeiro Espaço de Formação Social
UNIDADE
COMPETÊNCIAS OBJETO DO
HABILIDADES
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
As pessoas e os 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.
O “Eu”, o “Outro” e os (EF03HI01) Identificar os grupos
grupos que compõem
diferentes grupos sociais e populacionais que formam a
a
cidade
e
o
étnicos que compõem a cidade e cidade, o município e a região, as
município.
os municípios: os desafios relações estabelecidas entre eles e
sociais, culturais e ambientais os eventos que marcam a
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O lugar em que vive

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

O lugar em que vive

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

do lugar onde vive: Elementos
da história da cidade de Riachão
das Neves e da região oeste da
Bahia;
- Acontecimentos históricos da
cidade e região;
- Fenômenos migratórios (vida
rural/vida urbana);
-Desmatamentos,
estabelecimento de grandes
empresas etc.
- Selecionar e registrar
acontecimentos ocorridos ao
longo do tempo na cidade ou
região em que se vive;
-Pontos de vista em relação a
eventos significativos do local
em que vive
- Aspectos relacionados a
condições sociais;
- Presença de diferentes grupos
sociais e culturais em especial
destaque para as culturas
africanas, indígenas e de
migrantes.
- Os patrimônios históricos e
culturais de Riachão ou região;
- As razões que foram
considerados
patrimônios
históricos.
A produção dos marcos da
memória: os lugares de
memória
(ruas,
praças,
escolas, monumentos, museus,
etc.): Marcos históricos da
cidade de vivência do aluno:
nomes
de
ruas,
praças,
monumentos e moradias mais
antigas da cidade etc.;
Locais públicos: nomes dados e
seus significados;
- Os marcos de memória da
cidade: nomes de ruas,
praças,
escolas,
monumentos e etc.
- O espaço de todos nós;
- Espaços e memórisa da
Bahia e de Riachão das
Neves.
A produção dos marcos de
memória: Formação cultural
da população: Grupos sociais
da região- características que
eles têm em comum, e quais são
distintos ou únicos.
- Descrição dos papéis dos
diferentes grupos sociais que as
formam.
A produção dos marcos de
memória: a cidade e o campo,
aproximações e diferenças:
- Modos de viver no campo
e na cidade - (presente e
passado);
- O trabalho no campo e na
cidade.

formação da cidade, como
fenômenos migratórios (vida
rural/vida
urbana),
desmatamentos, estabelecimento
de grandes empresas etc.
(EF03HI02) Selecionar, pormeio
da consulta de fontes de
diferentes naturezas, eregistrar
acontecimentos ocorridos ao
longo do tempo na cidade ou
região em que vive.
(EF03HI03) Identificar e comparar
pontos de vista em relação a eventos
significativos do local em que vive
aspectos relacionados a condições
sociais e à presença de diferentes
grupos sociais e culturais, com
especial destaque para as culturas
africanas, indígenas e de migrantes.
(EF03HI04)
Identificar
os
patrimônios históricos e culturais
de sua cidade ou região e discutir
as razões culturais, sociais e
políticas para que assim sejam
considerados.

(EF03HI05) Identificar os marcos
históricos do lugar em que vive e
compreender seus significados.
(EF03HI06)
Identificar
os
registros de memória na cidade
(nomes de ruas, monumentos,
edifícios etc.), discutindo os
critérios que explicam a escolha
desses nomes.

(EF03HI07) Identificar semelhanças
e
diferenças
existentes
entre
comunidades de sua cidade ou região,
e descrever o papel dos diferentes
grupos sociais que as formam.

(EF03HI08) Identificar modos de
vida na cidade e no campo no
presente, comparando-os com os do
passado.
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A noção de espaço
público e privado.

A cidade, seus espaços
públicos e privados e suas
áreas
de
conservação
ambiental:
- O lugar em que vive, e
seus elementos urbanos
públicos (ruas, praças,
escolas, prédios e etc.);
- O serviço público;
- Organização do governo
municipal;
- Funções dos espaços
públicos (principalmente os
edifícios públicos, como:
Câmara, prefeitura, fórum,
delegacia etc.);
- Diferenças entre os espaços
privados (domésticos), públicos
e
áreas
de
conservação
ambiental.
A cidade e suas atividades:
trabalho, cultura e lazer:
Conceito de trabalho: noções.
- Direitos e deveres dos
trabalhadores;
- A diversidade de profissões;
- A inserção da mulher no
mercado de trabalho.
- O trabalho infantil.
- O trabalho escravo.
- Diferenças entre o trabalho
urbano do rural, incluindo o uso
de tecnologia (ferramentas,
equipamentos
mecânicos,
elétricos e eletrônicos) nos dois
lugares;
Relações
de
trabalho
(assalariado,
parceria,
arrendatário, terceirizado, mão
de obra familiar, posseiro,
temporário);
- Profissões no passado e no
presente;
- Lazer hoje e em outros
tempos;
- As manifestações culturais de
Riachão das Neves.

(EF03HI09) Mapear os espaços
públicos no lugar em que vive
(ruas, praças, escolas, hospitais,
prédios da Prefeitura e da
Câmara de Vereadores etc.) e
identificar suas funções.
(EF03HI10) Identificar as diferenças
entre o espaço doméstico, os espaços
públicos e as áreas de conservação
ambiental,
compreendendo
a
importância dessa distinção.

(EF03HI11) Identificar diferenças
entre formas de trabalho realizadas
na cidade e no campo, considerando
também o uso da tecnologia nesses
diferentes contextos.
(EF03HI12)
Comparar
as
relações de trabalho e lazer do
presente com as de outros
tempos e espaços, analisando
mudanças e permanências.

COMPONENTE CURRICULAR – HISTÓRIA
TEMPO FORMATIVO I – EIXO III - (4º e 5º ANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA
•
•
•
•
•
UNIDADE
TEMÁTICA

TEMAS GERADORES :
Diversidade Cultural
Gênero: o lugar da mulher na sociedade
Identidade afro-brasileira e Indígena
A família e a sociedade plural: crise e sentidos
Projeto de Vida
COMPETÊNCIAS
OBJETO DO
CONHECIMENTO

HABILIDADES
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Transformações
e
permanências
nas
trajetórias dos grupos
humanos.

Circulação de pessoas,
produtos e culturas

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

A ação das pessoas, grupos
sociais e comunidades no tempo
e no espaço: nomadismo,
agricultura, escrita, navegações,
indústria, entre outras.
- A ação humana no
tempo e no espaço;
- A ação humana
pode gerar mudanças
ou permanências;
- A trajetória dos grupos humanos,
ao longo do tempo- domínio do
fogo, produção de ferramentas
para caça e pesca invenção da
agricultura, domesticação e criação
de animais, escrita, motor a vapor
dentre outros.
- Nomadismo e Sedentarismo;
- Início da Agricultura;
- Início da Escrita;
- As navegações internas;
- A origem da indústria.
O passado e o presente: a
noçãode permanência e as
lentas transformações sociais
e culturais: As mudanças
ocorrem em ritmos diferentes;
- As transformações de ritmo
lento-a noção de permanência
e as mudanças sociais
eculturais;
- Situações,
hábitos
e
costumeslocais
(festejos,
modos depreparar alimentos,
cantigas
e
brincadeiras,
crendices e superstições dentre
outros);
- As
permanênciaspadrõesculturais esociais;
- A história de Riachão
das Neves: Origeme
atualidades;
-A Cidade de Riachão das
Neves: organização social e
política do município; a
Diversidade cultural; formação
da População da cidade de
Riachão das Neves;
- Histórias de famílias que
marcaram a história da cidade de
Riachão das Neves;
Histórias e memórias da cidade de
Riachão das Neves.
A circulação de pessoas
e as transformações no
meio natural:
-A
necessidade
de
sobrevivência levou os
grupos
humanos
a
interferirem na natureza
pormeios diversos;
-O nomadismo e o
sedentarismo alternativas
para
asobrevivência
humana;
Nomadismo- um modo de
vidaque também interfere
nanatureza.

(EF04HI01) Reconhecer a
história como resultado da
ação do ser humano no tempo
e no espaço, com base na
identificação de mudanças e
permanências ao longo do
tempo.
(EF04HI02)
Identificar
mudanças e permanências ao
longo do tempo, discutindo os
sentidos dos grandes marcos da
história
da
humanidade
(nomadismo, desenvolvimento da
agricultura e do pastoreio, criação
da indústria etc.).

(EF04HI03)
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.

(EF04HI04)
Identificar
as
relações entre os indivíduos e a
natureza e discutir o significado
do nomadismo e da fixação das
primeiras comunidades humanas.
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COMPONENTE CURRICULAR – HISTÓRIA
TEMPO FORMATIVO I – EIXO III - (4º e 5º ANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO
•
•
•
•

TEMAS GERADORES:
Ações coletivas para a construção da cidadania
Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência
O cidadão como sujeito de direitos e deveres
O desemprego, a fome e suas consequências

UNIDADE
TEMÁTICA
Circulação
de
pessoas, produtos e
culturas.

COMPETÊNCIAS
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

OBJETO DO
CONHECIMENTO
A
circulação
de
pessoas
e
as
transformações
no
meio natural:
- As ocupações do campo
interferiram no meio naturalcausase consequências;
- A ação humana na
naturezadeixa marcas e
provoca
alterações
ambientais;
-A história local e/ou
regional da ocupação
do espaço: causas e
consequências.

HABILIDADES

- A invenção do comércio e a
circulação de produtos:
-Circulação
de
pessoas
e
mercadorias propiciada, entre
outras coisas, pelo comércio;
Comércio- fator de
mudanças no meio natural (na
paisagem e na ocupação dos
espaços) e social (interação e
trocas de culturas);
Os povos antigos e o
comércio.
As rotas terrestres, fluviais e
marítimas e seus impactos
para a formação de cidades e
as transformações domeio
natural:
-Importância
das
vias
de
circulação e meios de transporte
na formaçãodas cidades, no
desenvolvimento do comércio e
nas transformações do meio
natural;
-Os diversos tipos de caminhos
(trilhas,
estradas,
hidrovias,
ferrovias, aéreo) e transportes
(muares, caminhão, balsa, barco,
navio, trem e avião).
O mundo da tecnologia: a
integração de pessoas e as
exclusões sociais e culturais:
-Os
diversos
meios
decomunicações
(da
oralidade às tecnologias
digitais deinformação);
- A evolução, dos meios de
comunicação, ao longo do
tempo.

(EF04HI06)
Identificar
as
transformações
ocorridas
nos
processos de deslocamento das
pessoas e mercadorias, analisando
as formas de adaptação ou
marginalização.

(EF04HI05)
Relacionar
os
processos de ocupação do campo a
intervenções na natureza, avaliando
os resultados dessas intervenções.

(EF04HI07) Identificar e descrever
a importância dos caminhos
terrestres, fluviais e marítimos para
a dinâmica da vida comercial.

(EF04HI08)
Identificar
as
transformações ocorridas nos meios
de comunicação (cultura oral,
imprensa, rádio, televisão, cinema,
internet e demais tecnologias
digitais
de
informação
e
comunicação) e discutir seus
significados para os diferentes
grupos ou estratos sociais.
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- Os

As
questões
históricas relativas às
migrações

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

diversos
meios
de
comunicaçõese
sua
importância para integrar e/ou
excluir
as
pessoas
de
diferentes grupossociais;
- Os meios de comunicação;
- Ousoeos
benefícios
das
tecnologias.
O surgimento da espécie
humana no continente africano
e sua expansão pelo mundo:
-As causas que levam os grupos
humanos a migrarem, desde o
surgimento da espécie humana na
África;
- Os deslocamentos e a
ocupação dos continentes,
incluindo aAmérica;
- Os africanos chegam à
Bahia: rota do comércio de
escravos da África ao Brasil; o
trabalho escravo na sociedade
baiana; os engenhos de açúcar;
os castigos; os senhores de
engenho; a cultura africana
noBrasil;
-Resistindo à escravidão Zumbi: A luta pela liberdade; a
guerra
contra
Palmares;
principais
quilombos
nos
séculos
XVII
e
XVIII;
comunidades quilombolas nos
dias atuais.
- Da África para o mundo.
Os processos migratórios para
a formação do Brasil: os
grupos indígenas, a presença
portuguesa e a diáspora
forçada dos africanos:
- Os fluxos migratórios para o
Brasil ao longo da História
(indígenas,
portugueses,
africanos, italianos, japoneses
etc.);
- A herança cultural para a
sociedade brasileira (língua,
valores, costumes etc.);
- Formação do Brasil- fluxos
migratórios, cronologia e os
motivos da migração;
- A multiplicidade étnica da
sociedade brasileira.

(EF04HI09)
Identificar
as
motivações
dos
processos
migratórios em diferentes tempos e
espaços e avaliar o papel
desempenhado pela migração nas
regiões de destino.

(EF04HI10)
Analisar
diferentes fluxos populacionais
e suas contribuições para a
formação
da
sociedade
brasileira.
(EF04HI11) Analisar, nasociedade
em que vive a existência ou não de
mudanças associadas à migração
(interna e internacional).

Os processos migratórios do
final do século XIX e início do
século XX no Brasil:
A vinda de imigrantes europeus
para o Brasil: trabalho e cultura.
Principais grupos de imigrantes
no Brasil: Os alemães; Os
italianos; Os japoneses; sírios e
libaneses.
As dinâmicas internas de
migração no Brasil a partir
dos anos de 1960:
A saída do campo para a cidade;
- A Construção de Brasília no
centro do país.
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COMPONENTE CURRICULAR – HISTÓRIA
TEMPO FORMATIVO I – EIXO III - (4º e 5º ANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS
TEMAS GERADORES:
•
A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos
•
O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber
•
O Apelo ao Consumo e a Reação do(a) Adolescente
•
Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias
•
A Convivência Social na Adolescência
•
O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho
•
O Adolescente e Trabalho Informal
•
A Família como Primeiro Espaço de Formação Social
UNIDADE
COMPETÊNCIAS
OBJETO DO
HABILIDADES
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
Povos e culturas: meu 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.
- O que forma um povo: do (EF05HI01)
Identificar
os
lugar no mundo e meu
nomadismo aos primeiros povos processos de formação das
grupo social.
sedentarizados:
culturas
e
dos
povos,
- A relação entre modos de vida relacionando-os com o espaço
nômade e sedentário e o espaço geográfico ocupado.
geográfico;
- A passagem da pré-história para a
história: a formação das primeiras
cidades;
- Nossa cultura e nosso calendário;
- Osprimeiros povoadores da terra.

Povos e culturas: meu
lugar no mundo e meu
grupo social.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

As formas de organização social e
política: a noção de Estado:
- Os povos antigos;
- Brasil: Monarquia e República;
- A organização política e
administrativa do Brasil;
- A vida em uma sociedade
sedentária levou à formação do
Estado;
- A vida em sociedade e regras de
convivência;
Brasil colônia:
- As Capitanias Hereditárias;
- A vinda e a vida de africanos
escravos para o Brasil;
- Governo-geral;
- As plantações de cana no
nordeste.
- Extrativismo do ouro em Minas
Gerais.
- Plantações de café em São Paulo.
O papel das religiões e da cultura
para a formação dos povos
antigos: Religião e cultura dos
Mesopotâmicos e Egípcios;
- O papel da religião na organização
do poder político dos povos antigos.
Cidadania, diversidade cultural e
respeito às diferenças sociais,
culturais e históricas:
- Respeito à diversidade e a
pluralidade;
- Cidadania: A Conquistas do povo
brasileiro;
- A Era Vargas;
- Ditadura militar no Brasil;
- Constituição, eleições e governos
democráticos;

(EF05HI02)
Identificar
os
mecanismos de organização do
poder político com vistas à
compreensão da ideia de Estado
e/ou de outras formas de
ordenação social.

(EF05HI03) Analisar o papel das
culturas e das religiões na
composição identitária dos povos
antigos.

(EF05HI04)
de cidadania
de respeito
pluralidade
humanos.

Associar a noção
com os princípios
à diversidade, à
e aos direitos

(EF05HI05) Associar o conceito
de cidadania à conquista de
direitos dos povos e das
sociedades,
compreendendo-o
como conquista histórica.
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Registros da História:
Linguagens e Culturas

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

- O que é cidadania?
- Cidadania e suas relações com o
respeito às diferenças sociais,
culturais e aos direitos humanos;
- Aspectos da história da cidadania:
marcos históricos importantes na
conquista da cidadania.
As tradições orais e a
valorizaçãoda memória:
- O uso de diferentes linguagens
na comunicação;
- Tradições orais dos indígenas e
africanos;
- Diferentes formas de registros
da História (oral, escrita,
pictografia,
imagética,
eletrônica, musical etc.) e seus
efeitos na vida política, social e
cultural da sociedade.
O surgimento da escrita e a
noção de fonte para a
transmissão
de
saberes,
culturas e histórias:
A escrita (ou o documento
escrito) não é a única fonte da
História
- Diferentes formas de registrar
o tempo anterior à invenção do
relógio e dos calendários;
Temas
impactantes
e
relevantes da atualidade (coletar
opiniões sobre eles e comparar
esses pontos de vista);
Patrimônios
materiais
imateriais da humanidade:
- Patrimônios materiais
imateriais da humanidade;

(EF05HI06) Comparar o uso de
diferentes
linguagens
e
tecnologias no processo de
comunicação e avaliar os
significados sociais, políticos e
culturais atribuídos a elas.
(EF05HI07)
Identificar
os
processos
de
produção,
hierarquização e difusão dos
marcos de memória e discutir a
presença e/ou a ausência de
diferentes gruposque compõem a
sociedade na nomeação desses
marcos de memória.
(EF05HI08) Identificar formas de
marcação da passagem do tempo
em distintas sociedades, incluindo
os povos indígenas originários e
os povos africanos.
(EF05HI09) Comparar pontos de
vista sobre temas que impactam a
vida cotidiana no tempo presente,
por meio do acesso adiferentes
fontes, incluindo orais.

e
e

- Mudanças e permanências
desses patrimônios ao longo
dotempo.

(EF05HI010) Inventariar os
patrimônios
materiais
e
imateriais da humanidade e
analisar
mudanças
e
permanências
desses
patrimônios ao longo dotempo.

5.1.7 Ensino Religioso
TEMPO FORMATIVO I
EIXOS I (1º ANO), EIXOS II- (2º e 3º ANO) e EIXOS III -(4º e 5º ANO)
COMPETÊNCIASESPECÍFICAS DE ENSINO RELIGIOSO

1.Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos religiosos e filosofias de
vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos.
2.Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas
experiências e saberes, em diferentes tempos, espaços e territórios.
3. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão de valor
da vida.
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4.Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver.
5.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.
6. 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.

COMPONENTE CURRICULAR – ENSINO RELIGIOSO
TEMPO FORMATIVO I – EIXO I - (1º ANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA
TEMAS GERADORES :
•
Diversidade Cultural
•
Gênero: o lugar da mulher na sociedade
•
Identidade afro-brasileira e Indígena
•
A família e a sociedade plural: crise e sentidos
•
Projeto de Vida
UNIDADE TEMÁTICA
COMPETÊNCIAS OBJETO DO CONHECIMENTO
HABILIDADES
Identidades e
alteridades.

1; 2; 3; 4; 5; 6.

O eu, o outro e o nós.
- Quem sou eu e quem é o outro;
- Conviver com as diferenças;
- Fraternidade;
- Importância da fraternidade na
vida social;
- Empatia;
- O nome e sua identificação.

(EF01ER01) Identificar e acolher as
semelhanças e diferenças entre o eu,
o outro e o nós.
(EF01ER02) Reconhecer que o seu nome
e o das demais pessoas os identificam e os
diferenciam.

COMPONENTE CURRICULAR – ENSINO RELIGIOSO
TEMPO FORMATIVO I – EIXO I - (1º ANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO

•
•
•
•

TEMAS GERADORES:
Ações coletivas para a construção da cidadania
Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência
O cidadão como sujeito de direitos e deveres
O desemprego, a fome e suas consequências

UNIDADE
TEMÁTICA
Identidade
alteridades

Meditação

e

COMPETÊNCIAS

OBJETO DO CONHECIMENTO

HABILIDADES

1; 2; 3; 4; 5; 6

Imanência e transcendência Características físicas de cada um
(Imanência);
Características
subjetivas:
(transcendência)
- Jeito de ser e viver de cada um, de
cada cultura.
- Cultivo de bons sentimentos e
vivência de valores.
Foco, Atenção e Concentração.

(EF01ER03) Reconhecer e
respeitar as características físicas
e subjetivas de cada um.

1; 2; 3; 4; 5; 6.

(EF01ER04)
Valorizar
diversidade de formas de vida.

a

(EF01ER01BA) Experimentar a
atenção ao momento presente,
pela respiração, de maneira a
descansar
e
acalmar
os
pensamentos.
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COMPONENTE CURRICULAR – ENSINO RELIGIOSO
TEMPO FORMATIVO I – EIXO I - (1º ANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS
TEMAS GERADORES:
•
A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos
•
O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber
•
O Apelo ao Consumo e a Reação do(a) Adolescente
•
Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias
•
A Convivência Social na Adolescência
•
O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho
•
O Adolescente e Trabalho Informal
•
A Família como Primeiro Espaço de Formação Social
UNIDADE
COMPETÊNCIAS
OBJETO DO
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
Manifestação Religiosa 1; 2; 3; 4; 5; 6
Sentimentos,
lembranças,
memórias e saberes:
Diferentes formas pelas quais as
pessoas
manifestam
sentimentos,
ideias, memórias, gostos e
crenças, identificando-os e
acolhendo-os.
Sentimentos,
lembranças,
memórias e saberes:
Diferentes
formas
de
manifestação de sentimentos e
ideias, memórias, gostos e
crenças:
Amor; Gratidão; Amizade.
Alegria;
Companheirismo;
Tristeza; Angústia e etc.

HABILIDADES
(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.

COMPONENTE CURRICULAR – ENSINO RELIGIOSO
TEMPO FORMATIVO I – EIXO II - (2º e 3º ANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA
TEMAS GERADORES :
•
Diversidade Cultural
•
Gênero: o lugar da mulher na sociedade
•
Identidade afro-brasileira e Indígena
•
A família e a sociedade plural: crise e sentidos
•
Projeto de Vida
UNIDADE TEMÁTICA
COMPETÊNCIAS OBJETO DO CONHECIMENTO
HABILIDADES
Identidade e alteridade
1; 2; 3; 4; 5; O eu, a família e o ambiente de
(EF02ER01)Reconhecer
os diferentes
6.
convivência:
espaços de convivência.
- Convivência com outras crianças
e com os adultos na família, na (EF02ER02)Identificar
costumes,
escola e em outros ambientes;
crenças e formas diversas de viver em
- Costumes, crenças e formas variados ambientes de convivência.
diversas de viver em grupo, em
comunidade.
Autoconhecimento
1; 2; 3; 4; 5; - Origem do ser humano e as
(EF03ER06BA) Identificar a importância
6.
questões existenciais;
da origem do ser humano para a
- Identidade e diferenças;
-Virtudes religiosas predominantes compreensão das questões existenciais, tais
como: Quem sou? De onde vim? Para onde
em si.
vou?.
(EF01ER07BA)
Reconhecer
sua
identidade e diferenças a partir de suas
características e seus interesses.
(EF01ER08BA)Reconhecer
em
suas
virtudes religiosas predominantes.
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Consciência

1; 2; 3; 4; 5;
6.

- Valores importantes para si e para
o coletivo;
- Valoresdeleisnaturais;
- Universo religioso.
- Questões, oportunidades, desafios
e problemas do mundo real.

Manifestações religiosas

1; 2; 3; 4; 5;
6.

Alimentos Sagrados
- Festas e celebrações religiosas;
- Alimentos considerado sagrados
utilizados nas diferentes tradições
religiosas.

(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.
(EF01ER05BA)Interagir com questões,
oportunidades, desafios e problemas do
mundo real.
(EF02ER06)
Exemplificar
alimentos
considerados sagrados por diferentes
culturas, tradições e expressões religiosas.
(EF02ER07)
Identificar
significados
atribuídos a alimentos em diferentes
manifestações e tradições religiosas.

COMPONENTE CURRICULAR – ENSINO RELIGIOSO
TEMPO FORMATIVO I – EIXO II - (2º e 3º ANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO

TEMAS GERADORES:
•
Ações coletivas para a construção da cidadania
•
Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência
•
O cidadão como sujeito de direitos e deveres
•
O desemprego, a fome e suas consequências
UNIDADE
COMPETÊNCIAS OBJETO DO CONHECIMENTO
TEMÁTICA
Identidades e 1; 2; 3; 4; 5; 6.
Memórias e símbolos
alteridades
- Diferentes formas de registro das memórias
pessoais, familiares e escolares (fotos, músicas,
narrativas, álbuns...).
- Lembrança que se torna símbolo;
- Conceito de símbolo religioso;
- Símbolos religiosos;
-Valorizando e respeitando o símbolo do outro;

HABILIDADES
(EF02ER03) Identificar as diferentes
formas de registro das memórias
pessoais, familiares e escolares (fotos,
músicas, narrativas, álbuns...).
(EF02ER04) Identificar os símbolos
presentes nos variados espaços de
convivência.

(EF02ER05) Identificar, distinguir e
Espaços e territórios religiosos: Paisagem respeitar símbolos religiosos de
religiosa: lugares sagrados na natureza (montanhas, distintas manifestações, tradições e
instituições religiosas.
vales, grutas, florestas, etc.);
- Lugaressagrados construídos:lugares destinados ao (EF03ER01) Identificar e respeitar
culto religioso: mesquitas, sinagogas, terreiros, os diferentes espaços e territórios
religiosos de diferentes tradições e
templos, igrejas, santuários, etc;
movimentos religiosos.
- Lugares para vivência espiritual: conventos,
(EF03ER02) Caracterizar os espaços
seminários, mosteiros;
e territórios religiosos como locais de
- Lugares de culto ou reverência aos mortos: realização das práticas celebrativas.
Consciência

1; 2; 3;4; 5; 6

cemitérios, túmulos, necrópoles e catacumba.
- Valores, direitos humanos, dilemas morais e
(EF03ER03BA)
Identificar
tomada de decisões;
iniciativas voltadas à promoção dos
- Sustentabilidade social e ambiental;
direitos
humanos
e
à
- O certo e o errado, questões éticas, morais e sustentabilidade social e ambiental.
estéticas ;
(EF03ER04BA) Identificar o senso
- Dilemas morais do cotidiano.
do que é certo e errado, pelo
reconhecimento das questões éticas,
morais e estéticas.
(EF03ER05BA) Exercitar dilemas
morais vinculados às diversas
situações do cotidiano.
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COMPONENTE CURRICULAR – ENSINO RELIGIOSO
TEMPO FORMATIVO I – EIXO II - (2º e 3º ANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS
TEMAS GERADORES:
•
A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos
•
O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber
•
O Apelo ao Consumo e a Reação do(a) Adolescente
•
Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias
•
A Convivência Social na Adolescência
•
O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho
•
O Adolescente e Trabalho Informal
•
A Família como Primeiro Espaço de Formação Social
UNIDADE
COMPETÊNCIAS OBJETO DO
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
Manifestação
1; 2; 3; 4; 5; 6.
Práticas celebrativas:
Religiosa
- Tipos de celebrações e práticas
presentes nas diversas tradições
religiosas: cerimônias, orações,
festividades,
(Batismo,
casamento, morte, ritos de
passagens, nascimento e etc);
- Características das práticas
celebrativas
como
parte
integrante do conjunto das
manifestações religiosas de
diferentes culturas e sociedades;

HABILIDADES
(EF03ER03) Identificar e respeitar
práticas celebrativas (cerimônias, orações,
festividades, peregrinações, entre outras)
de diferentes tradições religiosas.
(EF03ER04) Caracterizar 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.

Indumentárias Religiosas:
- Tipos de roupas, acessórios,
(EF03ER06) Caracterizar as indumentárias
símbolos, pinturas corporais;
como elementos integrantes das identidades
- Roupa: um símbolo da
religiosas.
comunidade Religiosa;
Características
das
indumentárias;
- Importância e significado dos
símbolos
como
elementos
constitutivos
da
identidade
religiosa.
Meditação

1; 2; 3; 4; 5; 6.

O pensar e
pensamento.

estratégia

de

(EF03ER01BA)
Reconhecer
os
desafiosdas concepções e suas crenças em
reza mental e tranquilidade.
(EF03ER02BA)Identificar o pensar e suas
manifestações.

COMPONENTE CURRICULAR – ENSINO RELIGIOSO
TEMPO FORMATIVO I – EIXO III - (4º e 5ºANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA
•
•
•
•
•
UNIDADE
TEMÁTICA
Manifestações
Religiosas

TEMAS GERADORES :
Diversidade Cultural
Gênero: o lugar da mulher na sociedade
Identidade afro-brasileira e Indígena
A família e a sociedade plural: crise e sentidos
Projeto de Vida
COMPETÊNCIAS
OBJETO DO CONHECIMENTO
1; 2; 3; 4; 5; 6.

Ritos Religiosos:
- Conceito de rito;
- Os ritos presentes na vida;
- Funções e características dos ritos:
de iniciação e de passagem em

HABILIDADES
(EF04ER01) Identificar ritos presentes
no cotidiano pessoal familiar, escolar e
comunitário.
(EF04ER02) Identificar ritos e suas
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diversos
grupos
religiosos
(nascimento, casamento e morte);
- A dimensão social e religiosa;
Comunicação
com
o
transcendente;
- Formas de comunicaçãocom o
sagrado
dentro
das
diversas
tradiçõesreligiosas: orações, cultos,
gestos, cantos, dança, meditação;
Representações religiosas na
arte:
- A arte presente nas diversas
tradições religiosas;
- Características das expressões
artística;
- As diferentes artes sacras e a
representação do transcendente.

Meditação

1; 2; 3; 4; 5; 6

funções e diferentes manifestações e
tradições religiosas.
(EF004EF03) Caracterizar ritos de
iniciação e de passagem em diversos
grupos religiosos, nascimento, casamento
e morte).
(EF04ER04) Identificar as diversas
formas de expressão da espiritualidade
(orações, cultos, gestos, cantos, dança,
meditação) nas diferentes tradições
religiosas.
(EF04ER050) Identificar representações
religiosas em diferentes expressões
artísticas (pintura, arquitetura, esculturas,
ícones,
símbolos,
imagens)
reconhecendo-as
como
parte
da
identidade de diferentes culturas e
tradições religiosas.

- Meditação, novas formas de pensar (EF05ER01BA)Identificar
na
mediante símbolos e narrativas meditação a possibilidade de redução
interreligiosas.
de pensamentos distrativos e análise de
novas formas de pensar, se necessário.
habilidades (EF05ER02BA) Reconhecer pontos
fortes e fracos da própria forma de
pensar, mediante símbolos e narrativas
- Bem estar mental, emocional e físico; interreligiosas.
Inteligência
e
socioemocionais:

Identificar
e
- Atenção constante durante atividades (EF05ER03BA)
reconhecer o bem estar mental,
contínuas e repetitivas;
emocional e físico.
- Habilidades socioemocionais como (EF04ER01BA)
Experimentar
base para a educação emocional.
meditação concentrativa.

a

(EF04ER02BA)
Identificar
a
importância da atenção constante
durante
atividades
contínuas
e
repetitivas.
(EF04ER03BA)
Reconhecer
as
habilidades socioemocionais como base
para a educação emocional.
Autoconhecime
nto

1; 2; 3; 4; 5; 6

- Auto sustentabilidade humana nas
dimensões do corpo,das emoções,
da cognição, da cultura, das relações
sociais,
inter-religiosa
e
da
espiritualidade;

(EF04ER06BA)Identificar
a
auto
sustentabilida de humana nas dimensões
do corpo,das emoções, da cognição, da
cultura, das relações sociais, interreligiosa e da espiritualidade.

- Importância da religiosidade para a
formação do serhumano;

(EF05ER07BA)
Compreender
a
importância da religiosidade para a
formação do ser humano.

- Identidade humana, suas emoções e
as dos outros no universo de
diversidades.

(EF05ER08BA)Reconhecer
a
identidade humana, suas emoções e as
dos outros no universo de diversidades,
com auto crítica e capacidade para lidar
com elas.
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COMPONENTE CURRICULAR – ENSINO RELIGIOSO
TEMPO FORMATIVO I – EIXO III - (4º e 5ºANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO
TEMAS GERADORES:
•
Ações coletivas para a construção da cidadania
•
Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência
•
O cidadão como sujeito de direitos e deveres
•
O desemprego, a fome e suas consequências
UNIDADE
COMPETÊNCIAS
OBJETO DO CONHECIMENTO
HABILIDADES
TEMÁTICA
Crenças
1; 2; 3; 4; 5; 6
Ideia(s) de divindade(s)
(EF04ER06) Identificar nomes,
religiosas
e
Diferentes
nomes
atribuídosao significados e representações de
filosofias
de
divindades nos contextos familiar e
transcendente;
vida
- As diversas formasde representação do comunitário.
transcendente;
- As diferentes formas de prestar culto as (EF04ER07) Reconhecer e respeitar as
ideias de divindades de diferentes
divindades;
- Respeito às ideias das divindades de manifestações e tradições religiosas.
diferentes manifestações e tradições
(EF05ER01) Identificar e respeitar
religiosas;
acontecimentos sagrados de diferentes
- Influência da religião nos nomes das culturas e tradições religiosas como
pessoas, ruas e bairros ou mesmo de cidade recurso para preservar a memória.
da região.
Narrativas Religiosas:
- Conceito de memória e cultura religiosa;
- Tradição escrita: registro de uma
experiência;
- A tradição oral (tradições religiosas
indígenas e afro- brasileiras);
- Diversas formas que as religiões utilizam
para a leitura dos textos sagrados escritos
(Torá, Alcorão, Bíblia, etc.).

Consciência

1; 2; 3; 4; 5; 6

(EF05ER02) Identificar mitos de
criação em diferentes culturas e
tradições religiosas.
(EF05ER03) Reconhecer funções e
mensagens religiosas contidas nos mitos
de criação (concepção de mundo,
natureza, ser humano, divindades, vida e
morte).

Mitos nas tradições religiosas:
- Conceito de mito;
- Mitos de criação em diferentes culturas e
tradições religiosas;
- Mitos: linguagem dos sentimentos;
- Mitos e origem da vida;
- Mitologia para a explicação do mundo;
- Funções e mensagens religiosas contidas
nos mitos de criação (concepção de mundo,
natureza, serhumano, divindades, vida
emorte).
Consciência socioambiental e
(EF04ER04BA)Identificar, respeitar e
sustentabilidade;
promover os direitos humanos, os
- Questões globais, causas e consequências. deveres, a consciência socioambiental e
o consumo sustentável.
(EF04ER05BA)
Reconhecer
interesse pelas questões globais e
compreender causas e consequências.

COMPONENTE CURRICULAR – ENSINO RELIGIOSO
TEMPO FORMATIVO I – EIXO III - (4º e 5ºANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS
•
•

TEMAS GERADORES:
A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos
O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber
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•
O Apelo ao Consumo e a Reação do(a) Adolescente
•
Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias
•
A Convivência Social na Adolescência
•
O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho
•
O Adolescente e o Trabalho Informal
•
A Família como Primeiro Espaço de Formação Social
UNIDADE TEMÁTICA
COMPETÊNCIAS
OBJETO DO
CONHECIMENTO
Crenças
religiosas
e 1; 2; 3; 4; 5; 6
Ancestralidade
e
filosofias de vida
tradição oral:
- O papel da tradição oral nas
tradições religiosas;
- O papel dos sábios e anciãos
dentro da tradição religiosa;
- Ensinamentos relacionados a
modos de ser e viver através da
oralidade.

HABILIDADES
(EF05ER04)
Reconhecer
a
importância da tradição oral pra
preservar
memórias
e
acontecimentos religiosos.
(EF05ER05)
Identificar
elementos da tradição oral nas
culturas e religiosidade indígenas,
afro brasileiras, ciganas entre
outros.
(EF05ER06) Identificar o papel
dos sábios e anciãos na
comunicação e preservação da
tradição oral.
(F05ER07)
Reconhecer,
em
textos
orais
ensinamentos
relacionados a modos de ser e
viver.

8.2 Tempo Formativo II
8.2.1 Língua Portuguesa
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS – LÍNGUA PORTUGUESA

1.

Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo
esensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidades de
seus usuários e da comunidade a que pertencem.

2.

Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos
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.

3.

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.

4.

Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa
diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos.

5.

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

6.

Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos
meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a conteúdos
discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais.
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7.

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

8.

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

9.

Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do
senso estético para fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais
como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o
potencial transformador e humanizador da experiência com a literatura.

10.

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

COMPONENTE CURRICULAR – LÍNGUA PORTUGUESA
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV - (6º e 7ºANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA
•
•
•
•
•
UNIDADE
TEMÁTICA
LEITURA

TEMAS GERADORES :
Diversidade Cultural
Gênero: o lugar da mulher na sociedade
Identidade afro-brasileira e Indígena
A família e a sociedade plural: crise e sentidos
Projeto de Vida
COMPETÊNCIAS OBJETO DO
CONHECIMENTO
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9;10.
- 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.
Diferentes
jornalísticos;

HABILIDADES
(EF06LP01)
Reconhecer
a
impossibilidade de uma neutralidade
absoluta no relato de fatos e identificar
diferentes graus de parcialidade/
imparcialidade dados pelo recorte feito
e pelos efeitos de sentido advindos de
escolhas feitas pelo autor, de formaa
poder desenvolver uma atitude crítica
frente aos textos jornalísticos e tornarse consciente das escolhas feitas
enquanto produtor de textos.

gêneros

- Diferentes propostas
editoriais– sensacionalismo,
jornalismo
investigativo
etc.;
- Comparar notícias e
reportagens
sobre
um
mesmo fato divulgadas em
diferentes mídias;
- Análise da estrutura e
funcionamento
dos
hiperlinks
em
textos
noticiosos publicados na
Web.

(EF06LP02) Estabelecer relação entre
os diferentes gêneros jornalísticos,
compreendendo a centralidade da
notícia.
(EF07LP01)Distinguir
diferentes
propostas editoriais– sensacionalismo,
jornalismo investigativo etc., de forma
a identificar os recursos utilizados para
impactar/chocar o leitor que podem
comprometer uma análise crítica da
notícia e do fato noticiado.
(EF07LP02) Comparar notícias e
reportagens sobre um mesmo fato
divulgadas em diferentes mídias,
analisando as especificidades das
mídias,
os
processos
de
(re)elaboraçãodos
textos
e
a
convergência das mídias em notícias ou
reportagensmultissemióticas.
(EF67LP01) Analisar a estrutura e
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Apreciação e réplica
- Espaço reservado ao leitor
nos
jornais,
revistas,
impressos e on-line, sites
noticiosos etc., destacando
notícias, fotorreportagens,
entrevistas,
charges,
assuntos, temas e etc.

Relação entre textos
Comparação
de
informações sobre um
mesmo fato divulgadas em
diferentes
veículos
e
mídias.
Estratégia de leitura Distinção de fato e opinião.

Estratégia de
leitura:
identificação e avaliação
de teses e
textos
argumentativos.

Efeitos de sentido
Seleção
lexical,
topicalização de elementos
e seleção e hierarquização
de informações, uso de 3ª
pessoa, etc.
- Recursos persuasivos em
textos
argumentativos
diversos.

Efeitos de sentido
Exploração
multissemiose

PRODUÇÃO
DE TEXTO

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9;10

da

Estratégias de produção:
planejamento de textos
informativos.

funcionamento dos hiperlinks em textos
noticiosos publicados na Web e
vislumbrar possibilidades de uma
escrita hipertextual.
(EF67LP02) Explorar o espaço
reservado ao leitor nos jornais, revistas,
impressos e on-line, sites noticiosos
etc.,
destacando
notícias,
fotorreportagens, entrevistas, charges,
assuntos, temas, debates em foco,
posicionando-se de maneira ética e
respeitosa frente a esses textos e
opiniões a eles relacionadas, e publicar
notícias,
notas
jornalísticas,
fotorreportagem de interesse geral
nesses espaços do leitor.
(EF67LP03) Comparar informações
sobre um mesmo fato divulgadas em
diferentes veículos e mídias, analisando
e avaliando a confiabilidade.

(EF67LP04) Distinguir, em segmentos
descontínuos de textos, fato da opinião
enunciada em relação a esse mesmo
fato.
(EF67LP05) Identificar e avaliar teses/
opiniões/ posicionamentos explícitos e
argumentos em textos argumentativos
(carta de leitor, comentário, artigo de
opinião,
resenha
crítica
etc.),
manifestando
concordância
ou
discordância.
(EF67LP06) Identificar os efeitos de
sentido provocados pela seleção
lexical, topicalização de elementos e
seleção
e
hierarquização
de
informações, uso de 3ª pessoa etc.
(EF67LP07) Identificar o uso de
recursos persuasivos em
textos
argumentativos diversos (como a
elaboração
do
título,
escolhas
lexicais,construçõesmetafóricas,aexplici
taçãoouaocultaçãode
fontes
de
informação) e perceber seus efeitos de
sentido.
(EF67LP08) Identificar os efeitos de
sentido devidos à escolhade imagens
estáticas, sequenciação ou sobreposição
de imagens, definição de figura/fundo,
ângulo,
profundidade
e
foco,
cores/tonalidades, relação com o escrito
(relações
de
reiteração,
complementação ou oposição) etc. em
notícias, reportagens, fotorreportagens,
foto-denúncias, memes, gifs, anúncios
publicitários e propagandas publicados
em jornais, revistas,sites na internet etc.
(EF67LP09) Planejar notícia impressa
e para circulação em outras mídias
(rádio ou TV/vídeo), tendo em vista as
condições de produção, do texto –
objetivo, leitores/espectadores, veículos
e mídia de circulação etc. –, a partir da
escolha do fato a ser noticiado (de
relevância para a turma, escola ou
comunidade), do levantamento de

281

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
302 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

Notícia
impressa
Textualização, tendo em
vista suas condições de
produção, as características
do gênero em questão, o
estabelecimento de coesão,
adequação à norma-padrão
e o uso adequado de
ferramentas de edição.

- Estratégias de produção:
planejamento de textose
vídeos de apresentação e
apreciação próprios das
culturas juvenis.

- Produção de resenhas
críticas, vlogs, vídeos,
podcasts
variados
e
produções
e
gêneros
próprios
das
culturas
juvenis.

Produção, revisão e edição
de textos publicitários;
Exploração de recursos
multissemióticos.

dados e informações sobre o fato – que
pode
envolver
entrevistas
com
envolvidos ou com especialistas,
consultas a fontes, análise de
documentos, cobertura de eventos etc.–,
do registro dessas informações e dados,
da escolha de fotos ou imagens a
produzir ou a utilizar etc. e a previsão
de uma estrutura hipertextual (no caso
de publicação em sites ou blogs
noticiosos).
(EF67LP10) Produzir notícia impressa
tendo em vista características do gênero
– título ou manchete com verbo no
tempo presente, linha fina (opcional),
lide, progressão dada pela ordem
decrescente de importância dos fatos,
uso de 3ª pessoa, de palavras que
indicam precisão – e o estabelecimento
adequado de coesão e produzir notícia
para TV, rádio e internet, tendo em
vista, além das características do
gênero, os recursos de mídias
disponíveis e o manejo de recursos de
captação e edição de áudio e imagem.
(EF67LP11) Planejar resenhas, vlogs,
vídeos e podcastsvariados, e textos e
vídeos de apresentação e apreciação
próprios das culturas juvenis (algumas
possibilidades: fanzines, fanclipes, ezines,gameplay,detonadoetc.),
dentre
outros, tendo em vista as condições de
produção do texto – objetivo,
leitores/espectadores, veículos e mídia
de circulação etc. –, a partir da escolha
de uma produção ou evento cultural
para analisar – livro, filme, série, game,
canção, videoclipe, fanclipe, show,
saraus, slams etc. – da busca de
informação sobre a produção ou evento
escolhido, da síntese de informações
sobre a obra/ evento e do elenco/
seleção de aspectos, elementos ou
recursos que possam ser destacados
positiva ou negativamente ou da
roteirização do passo a passo do game
para posterior gravação dos vídeos.
(EF67LP12) Produzir resenhas críticas,
vlogs, vídeos, podcasts variados e
produções e gêneros próprios das
culturas
juvenis
(algumas
possibilidades: fanzines, fanclipes, ezines, gameplay, detonado etc.), que
apresentem/descrevam e/ou avaliem
produções culturais (livro, filme, série,
game, canção, disco, videoclipe etc.) ou
evento (show, sarau, slam etc.), tendo
em vista o contexto de produção dado,
as características do gênero, os recursos
das mídias envolvidas e a textualização
adequada dos textos e/ou produções.
(EF67LP13) Produzir, revisar e editar
textos publicitários, levando em conta o
contexto de produção dado, explorando
recursos multissemióticos, relacionando
elementos verbais e visuais, utilizando
adequadamente estratégias discursivas
de persuasão e/ou convencimento e
criando título ou slogan que façam o
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ORALIDADE

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9;10

Planejamento e produção
de entrevistas orais.

leitor motivar-se a interagir com o texto
produzido e se sinta atraído pelo
serviço, ideia ou produto em questão.
(EF67LP14) Definir o contexto de
produção da entrevista (objetivos, o que
se pretende conseguir, porque aquele
entrevistado etc.), levantar informações
sobre o entrevistado e sobre o
acontecimento ou tema em questão,
preparar o roteiro de perguntar e
realizar entrevista oral com envolvidos
ou especialistas relacionados como fato
noticiado ou como tema em pauta,
usando roteiro previamente elaborado e
formulando outras perguntas a partir
das respostas dadas e, quando for o
caso, selecionar partes, transcrever e
proceder a uma edição escrita do texto,
adequando-o a seu contexto de
publicação, à construção composicional
do gênero e garantindo a relevância das
informações mantidas e a continuidade
temática.

OMPONENTE CURRICULAR – LÍNGUA PORTUGUESA
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV - (6º e 7ºANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO
TEMAS GERADORES:
•
Ações coletivas para a construção da cidadania
•
Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência
•
O cidadão como sujeito de direitos e deveres
•
O desemprego, a fome e suas consequências
UNIDADE
COMPETÊNCIAS OBJETO DO
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
LEITURA
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; Estratégias e procedimentos de
9;10.
leitura em textos legais e
normativos.

LEITURA

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9;10.

- Contexto de produção,
circulação e recepção detextos e
práticas relacionadas à defesa de
direitos e à participação social
(espaços de reclamação de
direitos e de envio de
solicitações).

HABILIDADES
(EF67LP15) Identificar a proibição
imposta ou o direito garantido, bem como
as circunstâncias de sua aplicação, em
artigos relativos a normas, regimentos
escolares, regimentos e estatutos da
sociedade civil, regulamentações para o
mercado publicitário, Código de Defesa
do Consumidor, Código Nacional de
Trânsito, ECA, Constituição, dentre
outros.
(EF67LP16) Explorar e analisar espaços
de reclamação de direitos e de envio de
solicitações (tais como ouvidorias, SAC,
canais ligados a órgãos públicos,
plataformas do consumidor, plataformas
de reclamação), bem como de textos
pertencentes a gêneros que circulam
nesses espaços, reclamação ou carta de
reclamação, solicitação ou carta de
solicitação, como forma de ampliar as
possibilidades de produção desses textos
em casos que remetam a reivindicações
que envolvam a escola, a comunidade ou
algum de seus membros como forma de
se engajar na busca de solução de
problemas pessoais, dos outros e
coletivos.
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LEITURA

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9;10.

- Relação entre contexto de
produção
e
características
composicionais e estilísticas dos
gêneros (carta de solicitação,
carta de reclamação, petição online, carta aberta, abaixoassinado, proposta etc.);
- Apreciação e réplica.

Estratégias, procedimentos de
leitura
em
textos
reivindicatórios ou propositivos.
PRODUÇÃO
DE TEXTO

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9;10

- Estratégia de produção:
planejamento
de
textos
reivindicatórios ou propositivos.

ORALIDADE

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9;10

- Respeito no processo de
conversação
espontânea,
discussões e etc.
Procedimentos
compreensão.

de

Tomada
de
nota
e
identirficação e hierarquisação
das informações principais.

Análise
linguística/
semiótica

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9;10

Critérios de organização tópica,
marcas
linguísticas,
mecanismos
de
paráfrase,
textualização,
coesão
e
progressão temática de textos.
Textualização - estrutura de
hipertexto em textos de
divulgação científica.
Relação entre textos literários e
outras manifestações artísticas.

PRODUÇÃO
DE TEXTO

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9;10.

- Criação narrativas ficcionais;
- Criação de poemas compostos
por versos livres e de forma
fixa;exploração das relações
entre imagem e texto verbal;
distribuição da mancha gráfica.

(EF67LP17) Analisar, a partir do contexto de
produção, a forma de organização das cartas de
solicitação e de reclamação (datação, forma de
início, apresentação contextualizada do pedido ou
da reclamação, em geral, acompanhada de
explicações, argumentos e/ou relatos do problema,
fórmula de finalização mais ou menos cordata,
dependendo do tipo de carta e subscrição) e
algumas das marcas linguísticas relacionadas à
argumentação, explicação ou relato de fatos, como
forma de possibilitar a escrita fundamentada de
cartas como essas ou de postagens em canais
próprios de reclamações e solicitações em situações
que envolvam questões relativas à escola, à
comunidade ou a algum dos seus membros.
(EF67LP18) Identificar o objeto da reclamação
e/ou da solicitação e sua sustentação, explicação ou
justificativa, de forma a poder analisar a pertinência
da solicitação ou justificação.
(EF67LP19) Realizar levantamento de questões,
problemas que requeiram a denúncia de desrespeito
a direitos, reivindicações, reclamações, solicitações
que contemplem a comunidade escolar ou algum de
seus membros e examinar normas e legislações.
(EF67LP23) Respeitar os turnos de fala, na
participação em conversações e em discussões ou
atividades coletivas, na sala de aula e na escola e
formular perguntas coerentes e adequadas em
momentos oportunos em situações de aulas,
apresentação oral, seminário etc.
(EF67LP24)Tomarnotadeaulas,apresentaçõesorais,
entrevistas (ao vivo, áudio, TV, vídeo),
identificando e hierarquizando as informações
principais, tendo em vista apoiar o estudo e a
produção de sínteses e reflexões pessoais ou outros
objetivos em questão.
(EF67LP25) Reconhecer e utilizar os critérios de
organização tópica (do geral para o específico, do
específico para o geraletc.), as marcas linguísticas
dessa organização (marcadores de ordenação e
enumeração,
de
explicação,
definição
e
exemplificação, por exemplo) e os mecanismos de
paráfrase, de maneira a organizar mais
adequadamente a coesão e a progressão temática de
seustextos.
(EF67LP26) Reconhecer a estrutura de hipertexto
em textos de divulgação científica e proceder à
remissão a conceitos e relações por meio de notas
de rodapés ou boxes.
(EF67LP27) Analisar, entre os textos literários e
entre estes e outrasmanifestaçõesartísticas(como
cinema, teatro, música, artes visuais e midiáticas),
referências explícitas ou implícitas aoutros textos,
quanto aos temas, personagens e recursos literários
e semióticos.
(EF67LP30) Criar narrativas ficcionais, tais como
contos populares, contos de suspense, mistério,
terror, humor, narrativas de enigma, crônicas,
histórias em quadrinhos, dentre outros, que utilizem
cenários e personagens realistas ou de fantasia,
observando os elementos da estrutura narrativa
próprios ao gênero pretendido, tais como enredo,
personagens, tempo, espaço e narrador, utilizando
tempos verbais adequados à narração de fatos
passados, empregando conhecimentos sobre
diferentes modos de se iniciar uma história e de
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inserir os discursos direto e indireto.

Análise
linguística/
semiótica

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9;10.

Fono-ortografia (palavras com
correção ortográfica).
Elementos notacionais da escrita
(pontuação).
Léxico/
Morfologia

(EF67LP31) Criar poemas compostos por versos
livres e de forma fixa (como quadras e sonetos),
utilizando recursos visuais, semânticos e sonoros,
tais como cadências, ritmos e rimas, e poemas
visuais e vídeo-poemas, explorando as relações
entre imagem e texto verbal, a distribuição da
mancha gráfica (poema, visual) e outros recursos
visuais e sonoros.
(EF67LP32) Escrever palavras com correção
ortográfica, obedecendo as convenções da língua
escrita.
(EF67LP33)Pontuar textos adequadamente.
(EF06LP03) Analisar diferenças de sentido entre
palavras de uma série sinonímica.

- Diferenças de sentido entre (EF07LP03) Formar, com base em palavras
palavras;
primitivas, palavras derivadas com os prefixos e
sufixos mais produtivos no português.
- Palavras derivadas com os
prefixos e sufixos;
(EF67LP34) Formar antônimos com acréscimo de
prefixos que expressam noção de negação.
- Antônimos com acréscimo de
prefixos;
(EF67LP35) Distinguir palavras derivadas por
acréscimo de afixos e palavras compostas.
Palavras
derivadas
por
acréscimo de afixos e palavras (EF06LP04) Analisar a função e as flexões de
compostas;
substantivos e adjetivos e de verbos nos
Morfossintaxe
modosIndicativo, Subjuntivo e
Imperativo:
afirmativo e negativo.
- Substantivos e adjetivos e de
verbos nos modos Indicativo, (EF07LP04) Reconhecer,em textos, o verbo como
Subjuntivo
e
Imperativo: onúcleo dasorações.
afirmativo e negativo;
Verbo
como
onúcleo (EF06LP05) Identificar os efeitos de sentido dos
dasorações;
modos verbais, considerando o gênero textual e a
intenção comunicativa.
- Modos verbais;
(EF07LP05) Identificar, em orações de textos lidos
- Verbos de predicação completa ou de produção própria, verbos de predicação
e incompleta: intransitivos e completa e incompleta: intransitivos e transitivos.
transitivos.
(EF06LP06)Empregar, adequadamente,as regras de
- Concordância nominal e concordância nominal (relações entre os
concordância verbal.
substantivos e seus determinantes) e as regras de
concordância verbal (relações entre o verbo e o
sujeito simples e composto).
Morfossintaxe
(EF07LP06) Empregar as regras básicas de
- Concordância nominal e verbal concordância nominal e verbal em situações
em situações comunicativas e na comunicativas e na produção de textos.
produção de textos.
Morfossintaxe
(EF07LP07) Identificar, em textos lidos ou de
- Estrutura básica da oração: produção própria, a estrutura básica da oração:
sujeito, predicado, complemento sujeito, predicado, complemento (objetos direto e
(objetos direto e indireto).
indireto).
Morfossintaxe
(EF07LP08) Identificar, em textos lidos ou de
- Adjetivos que ampliam o produção própria, adjetivos que ampliam o sentido
sentido do substantivo sujeito ou do substantivo sujeito ou complemento verbal.
complemento verbal.
(EF07LP09) Identificar, em textos lidos ou de
produção própria, advérbios e locuções adverbiais
-Advérbios
e
locuções que ampliam o sentido do verbo núcleo da oração.
adverbiaisque ampliam o sentido
do verbo - núcleo da oração.
(EF06LP07) Identificar, em textos, períodos
compostos por oraçõesseparadasporvírgulasem a
utilização de conectivos, nomeando-os como
- Períodos compostos por períodos compostos porcoordenação.
coordenação.
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- Orações como unidades (EF06LP08) Identificar, em texto ou sequência
constituídas;
períodos
como textual, orações como unidades constituídas em
conjunto de orações conectadas. torno de um núcleo verbal e períodos como
conjunto de orações conectadas.
- Conhecimentos linguísticos e
gramaticais: modos etempos
verbais, concordância nominal e
verbal, pontuação etc.

(EF07LP10) Utilizar, ao produzir texto,
conhecimentos linguísticos e gramaticais: modos
etempos verbais, concordância nominal e verbal,
pontuação etc.

- Períodos simples e compostos.

(EF06LP09) Classificar, em texto ou sequência
textual, os períodos simples compostos.

- Períodos compostos nos quais
duas orações são conectadas por
vírgula, ou por conjunções que
expressem soma ou oposição de
sentidos.

(EF07LP11) Identificar, em textos lidos ou de
produção própria, períodos compostos nos quais
duas orações são conectadas por vírgula, ou por
conjunções que expressem soma de sentido
(conjunção “e”) ou oposição de sentidos
(conjunções“mas”,“porém”).

COMPONENTE CURRICULAR – LÍNGUA PORTUGUESA
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV - (6º e 7ºANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS
TEMAS GERADORES:
•
A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos
•
O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber
•
O Apelo ao Consumo e a Reação do(a) Adolescente
•
Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias
•
A Convivência Social na Adolescência
•
O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho
•
O Adolescente e Trabalho Informal
•
A Família como Primeiro Espaço de Formação Social
UNIDADE TEMÁTICA
COMPETÊN OBJETO DO
HABILIDADES
CIAS
CONHECIMENTO
Leitura
1; 2; 3; 4; 5;
Estratégias
de (EF67LP28) Ler, de forma autônoma, e
6; 7; 8; 9;10.
leitura;
compreender – selecionando procedimentos e
- Apreciação e réplica. estratégias de leitura adequados a diferentes
objetivos e levando em conta características dos
gêneros e suportes –, romances infanto-juvenis,
contospopulares, contos de terror, lendas
brasileiras, indígenas e africanas, narrativas de
aventuras, narrativas de enigma, mitos, crônicas,
autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás,
poemas de forma livre e fixa (como sonetos e
cordéis), vídeo-poemas,
poemasvisuais,dentreoutros,expressandoavaliaçãos
obreotexto lido e estabelecendo preferências por
gêneros, temas,autores.

Leitura

1; 2; 3; 4; 5;
6; 7; 8; 9;10.

Curadoria
informação;
- Pesquisa.

de (EF67LP20) Realizar pesquisa, a partir de recortes
e questões definidos previamente, usando fontes
indicadas e abertas.

- Textos dramáticos (EF67LP29) Identificar, em texto dramático,
(estrutrura);
personagem, ato, cena, fala e indicações cênicas e
a organização do texto: enredo, conflitos, ideias
- Efeitos de sentidos principais, pontos de vista, universos de referência.
provocados pelos usos
de recursos linguísticos
e multissemióticos.
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PRODUÇÃO DE TEXTO

1; 2; 3; 4; 5;
6; 7; 8; 9;10

Estratégias
de
escrita: textualização,
revisão eedição;
Divulgação
de
resultados
de
pesquisas
por
diversos meios.

Produção
resumos.

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/SEMIÓTI
CA

1; 2; 3; 4; 5;
6; 7; 8; 9;10.

(EF67LP21) Divulgar resultados de pesquisas por
meio de apresentações orais, painéis, artigos de
divulgação científica, verbetes de enciclopédia,
podcasts científicos etc.
(EF67LP22) Produzir resumos, a partir das notas
e/ou esquemas feitos, com o uso adequado de
paráfrases e citações.

de

Sintaxe
- Sintagmas nominais e
verbais.
- Recursos de coesão
referencial
e
sequencial.

- Relações entre partes
do
texto
e
substituições lexicais.
- Recursos de coesão
referencial, recursos
semânticos
de
sinonímia, antonímia e
homonímia
e
mecanismos
de
representação
de
diferentes vozes.

- Recursos de coesão
referencial:substituiçõ
es
lexicais,
ou
pronominais.
- Recursos linguísticodiscursivos
de
prescrição,
causalidade,
sequências descritivas
e
expositivas
e
ordenação de eventos.
Elementos notacionais
da
escrita/morfossintaxe
Conhecimentos
linguísticos
e
gramaticais: tempos
verbais, concordância
nominal e verbal,
regras
ortográficas,
pontuação etc.
Estratégias
de
modalização
e
argumentatividade.

(EF06LP10) Identificar sintagmas nominais e
verbais como constituintes imediatos da oração.
(EF67LP36) Utilizar, ao produzir texto, recursos
de coesão referencial (léxica e pronominal) e
sequencial e outros recursos expressivos
adequados ao gênero textual.
(EF07LP13)Estabelecer relações entre partes do
texto, identificando substituições lexicais(de
substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso
de pronomes anafóricospessoais, possessivos,
demonstrativos), que contribuem
para a
continuidade dotexto.
(EF06LP12) Utilizar, ao produzir texto, recursos
de coesão referencial (nome e pronomes), recursos
semânticos de sinonímia, antonímia e homonímia
e mecanismos de representação de diferentes
vozes (discurso direto e indireto).
(EF07LP12) Reconhecer recursos de coesão
referencial:substituições lexicais (de substantivos
por sinônimos) ou pronominais (uso de
pronomesanafóricospessoais,
possessivos,
demonstrativos).

(EF67LP37) Analisar, em diferentes textos, os
efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos
linguístico-discursivos de prescrição, causalidade,
sequências descritivas e expositivas e ordenação
de eventos.

(EF06LP11) Utilizar, ao produzir texto,
conhecimentos linguísticos e gramaticais: tempos
verbais, concordância nominal e verbal, regras
ortográficas, pontuação etc.

(EF07LP14) Identificar, em textos, os efeitos de
sentido do uso de estratégias de modalização e
argumentatividade.
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COMPONENTE CURRICULAR – LÍNGUA PORTUGUESA
TEMPO FORMATIVO II – EIXO V - (8º e 9ºANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA
TEMAS GERADORES:
•
Diversidade Cultural
•
Gênero: o lugar da mulher na sociedade
•
Identidade afro-brasileira e Indígena
•
A família e a sociedade plural: crise e sentidos
•
Projeto de Vida
UNIDADE TEMÁTICA
COMPETÊNCIAS OBJETO DO CONHECIMENTO
HABILIDADES
LEITURA
1; 2; 3; 4; 5; - Reconstrução do contexto de (EF89LP01) Analisar os interesses que movem
6; 7; 8; 9;10. produção,circulação e recepção de o campo jornalístico, os efeitos das novas
textos.
tecnologias no campo e as condições que fazem
Caracterização
do
campo da informação uma mercadoria, de forma a
jornalístico e relação entre os poder desenvolver uma atitude crítica frente aos
gêneros em circulação, mídias e textos jornalísticos.
práticas da cultura digital.
(EF08LP01) Identificar e comparar as várias
editorias de jornaisimpressosedigitaisede sites
Editorias
de noticiosos, de forma a refletir sobre os tipos de
jornaisimpressosedigitaisede
sites fato que são noticiados e comentados, as
noticiosos; reflexão sobre os tipos de escolhas sobre o que noticiar e o que não
fato que são noticiados e comentados noticiar e o destaque/enfoque dado e a
e etc.
fidedignidade da informação.

Análisedo
fenômeno
dadisseminação de notícias falsas
nas redes sociais e desenvolvimento
de estratégias para reconhecê-las.

- Análise das diferentes práticase
textos
pertencentes
a
diferentesgênerosdaculturadigital.
Relação entre textos
- Diferenças ou semelhanças no
tratamento dado a uma mesma
informação veiculada em textos
diferentes.

- Cobertura da imprensa sobre fatos
de relevância social.
PRODUÇÃO
TEXTOS

DE

1; 2; 3; 4; 5;
6; 7; 8; 9;10.

- Produção de artigos de opinião
(organização, estrutura e etc).

(EF09LP01)
Analisar
o
fenômeno
dadisseminação de notícias falsas nas redes
sociais e desenvolver estratégias para
reconhecê-las, a partir da verificação/avaliação
do veículo, fonte, data e local da publicação,
autoria, URL, da análise da formatação, da
comparação de diferentes fontes, da consulta a
sites de curadoria que atestam a fidedignidade
dorelato dos fatos e denunciam boatos etc.
(EF89LP02) Analisar diferentes
práticas
(curtir, compartilhar, comentar, curar etc.) e
textos
pertencentes
a
diferentesgênerosdaculturadigital(meme,gif,com
entário,charge digital etc.) envolvidos no trato
com a informação e opinião, de forma a
possibilitar uma presença mais crítica e ética nas
redes.
(EF08LP02)Justificar
diferenças
ou
semelhanças no tratamento dado a uma mesma
informação veiculada em textos diferentes,
consultando sites e serviços de checadores
defatos.
(EF09LP02) Analisar e comentar a cobertura
da imprensa sobre fatos de relevância social,
comparando diferentes enfoques por meio
douso de ferramentas de curadoria.
(EF08LP03) Produzir artigos de opinião, tendo
em vista o contexto de produção dado, a defesa
de um ponto de vista, utilizando argumentose
contra-argumentos e articuladores de coesão que
marquem relações deoposição, contrastes,
exemplificação, eênfase.
(EF09LP03)Produzir artigos de opinião, tendo
em vista o contexto de produção dado,
assumindo posição diante detemapolêmico,
argumentando de acordo com a estrutura própria
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LEITURA

1; 2; 3; 4; 5;
6; 7; 8; 9;10.

- Estratégia de leitura: apreender os
sentidos globais do texto.
- Apreciação e réplica.
- Análisede textos de opinião.

Teses/opiniões/posicionamentos
explícitos e implícitos, argumentos e
contra-argumentos
em
textos
argumentativos do campo.
Efeitos de sentidos
- Recurso a formas de apropriação
textual:
paráfrases,
citações,
discurso direto, indireto ou indireto
livre.
- Recursos persuasivos em textos
argumentativos diversos e seus
efeitos de sentido.

- Efeitos de sentido.
- Exploração da multissemiose.

PRODUÇÃO
TEXTOS

DE

1; 2; 3; 4; 5;
6; 7; 8; 9;10.

Estratégia
de
produção:
planejamento de textos informativos
- reportagem impressa e em outras
mídias.

desse tipo de texto e utilizandodiferentes tipos
de argumentos – de autoridade,comprovação,
exempliﬁcação, princípio etc.
(EF89LP03) Analisar textos de opinião
(artigos
de
opinião,
editoriais,cartasdeleitores,comentários,postsde
blogede redes sociais, charges, memes, gifs
etc.) e posicionar-se de forma crítica e
fundamentada, ética e respeitosa frente a fatos
e opiniões relacionados a essestextos.
(EF89LP04) Identificar
e avaliar teses/
opiniões/
posicionamentos
explícitos
e
implícitos, argumentos e contra-argumentos em
textos argumentativos do campo (carta de
leitor, comentário, artigo de opinião, resenha
crítica etc.), posicionando-se frente à questão
controversa de forma sustentada.
(EF89LP05) Analisar o efeito de sentido
produzido pelo uso, em textos, de recurso a
formas de apropriação textual (paráfrases,
citações, discurso direto, indireto ou indireto
livre).
(EF89LP06) Analisar o uso de recursos
persuasivos em textos argumentativos diversos
(como a elaboração do título, escolhas lexicais,
construções metafóricas, a explicitação ou a
ocultação de fontes de informação) e seus
efeitos de sentido.
(EF89LP07) Analisar, em notícias, reportagens
e peças publicitárias em várias mídias, os efeitos
de sentido devido ao tratamento e à composição
dos elementos nas imagens em movimento, à
performance, à montagem feita (ritmo, duração
e sincronização entre as linguagens –
complementaridades, interferências etc.) e ao
ritmo, melodia, instrumentos e sampleamentos
das músicas e efeitos sonoros.
(EF89LP08) Planejar reportagem impressa e em
outras mídias (rádio ou TV/vídeo, sites), tendo
em vista as condições de produção do texto –
objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia
de circulação etc. – a partir da escolha do fato a
ser aprofundado ou do tema a ser focado (de
relevância para a turma, escola ou comunidade),
do levantamento de dados e informações sobre o
fato ou tema – que pode envolver entrevistas
com envolvidos ou com especialistas, consultas
a fontes diversas, análise de documentos,
cobertura de eventos etc. -, do registro dessas
informações e dados, da escolha de fotos ou
imagens a produzir ou a utilizar etc., da
produção de infográficos, quando for o caso, e
da organização hipertextual (no caso a
publicação em sites ou blogs noticiosos ou
mesmo de jornais impressos, por meio de boxes
variados).
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Estratégia
de
produção:
textualização de textos informativos
- Produção de reportagem impressa.

(EF89LP09) Produzir reportagem impressa,
com título, linha fina (optativa), organização
composicional (expositiva, interpretativa e/ou
opinativa), progressão temática e uso de
recursos linguísticos compatíveis com as
escolhas feitas e reportagens multimidiáticas,
tendo em vista as condições de produção, as
características do gênero, os recursos e mídias
disponíveis, sua organização hipertextual e o
manejo adequado de recursos de captação e
edição de áudio e imagem e adequação à normapadrão.

Estratégia
de
produção:
planejamento
de
textos
argumentativos
eapreciativos
Artigos de opinião.

(EF89LP10) Planejar artigos de opinião, tendo
em vista as condições de produção do texto –
objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia
de circulação etc. –, a partir da escolha do tema
ou questão a ser discutido(a),da relevância para
a turma, escola ou comunidade, do levantamento
de dados e informações sobre a questão, de
argumentos
relacionados
a
diferentes
posicionamentos em jogo, da definição – o que
pode envolver consultas a fontes diversas,
entrevistas com especialistas, análise de textos,
organização esquemática das informações e
argumentos – dos (tipos de) argumentos e
estratégias que pretende utilizar para convencer
os leitores.

- Estratégia de produção:
- Produção de textos argumentativos
eapreciativos - Artigos de opinião.

Estratégias
de
produção:
planejamento, textualização, revisão
e edição de textos publicitários.

(EF08LP03) Produzir artigos de opinião, tendo
em vista o contexto de produção dado, a defesa
de um ponto de vista, utilizando argumentos e
contra-argumentos e articuladores de coesão que
marquem relações de oposição, contraste
exemplificação, ênfase.
(EF09LP03) Produzir artigos de opinião, tendo
em vista o contexto de produção dado,
assumindo posição diante de tema polêmico,
argumentando de acordo com a estrutura própria
desse tipo de texto e utilizando diferentes tiposde
argumentos – de autoridade, comprovação,
exempliﬁcação, princípio etc.
(EF89LP11) Produzir, revisar e editar peças e
campanhas publicitárias, envolvendo o uso
articulado e complementar de diferentes peças
publicitárias: cartaz, banner, indoor, folheto,
panfleto, anúncio de jornal/revista, para internet,
spot, propaganda de rádio, TV, a partir da
escolha da questão/problema/causa significativa
para a escola e/ou a comunidade escolar, da
definição do público-alvo,das peças que serão
produzidas, das estratégias de persuasão e
convencimento que serão utilizadas.
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ORALIDADE

1; 2; 3; 4; 5;
6; 7; 8; 9;10.

ANÁLISE
LINGUÍSTICA
SEMIÓTICA

1; 2; 3; 4; 5;
6; 7; 8; 9;10.

Estratégias
de
produção:
planejamento e participação em
debates regrados.

(EF89LP12)
Planejar
coletivamente
a
realização de um debate sobre tema
previamente definido, de interesse coletivo,
com regras acordadas e planejar, em grupo,
participação em debate a partir do levantamento
de informações e argumentos que possam
sustentar o posicionamento a ser defendido (o
que
pode
envolver
entrevistas
com
especialistas, consultas a fontes diversas, o
registro das informações e dados obtidos etc.),
tendo em vista as condições de produção do
debate – perfil dos ouvintes e demais
participantes, objetivos do debate, motivações
para sua realização, argumentos e estratégias de
convencimento mais eficazes etc. e participar
de debates regrados, na condição de membro de
uma
equipe
de
debatedor,
apresentador/mediador, espectador (com ou
sem direito a perguntas), e/ou de juiz/avaliador,
como forma de compreender o funcionamento
do debate, e poder participar de forma
convincente, ética, respeitosa e crítica e
desenvolver uma atitude de respeito e diálogo
para com as ideias divergentes.

Estratégias
de
produção:
planejamento,realização e edição de
entrevistas orais.

(EF89LP13) Planejar entrevistas orais com
pessoas ligadas ao fato noticiado, especialistas
etc., como forma de obter dados e informações
sobre os fatos cobertos sobre o temaou questão
discutida ou temática sem estudo, levando em
conta o gênero e seu contexto de produção,
partindo do levantamento de informações sobre
o entrevistado e sobrea temática e da
elaboração de um roteiro de perguntas,
garantindo a relevância das informações
mantidase a continuidade temática, realizar
entrevista e fazer edição em áudio ou vídeo,
incluindo uma contextualização inicial e uma
fala de encerramento para publicação da
entrevista isoladamente ou como parte
integrante de reportagem multimidiática,
adequando-a a seu contexto de publicaçãoe
garantindo a relevância das informações
mantidas e a continuidade temática.

Argumentação:
movimentos
argumentativos, tipos de argumento
e força argumentativa.

(EF89LP14)
Analisar,
em
textos
argumentativos e propositivos, os movimentos
argumentativos de sustentação, refutação e
negociação e os tipos de argumentos, avaliando
a força/tipo dos argumentos utilizados.

Estilo
Utilização
de
operadores
argumentativos nos debates.

(EF89LP15)Utilizar,nosdebates,
operadoresargumentativosque marcam a defesa
de ideia ede diálogo com a tese do outro:
concordo, discordo, concordo parcialmente, do
meu ponto de vista, na perspectiva aqui
assumida etc.

Modalização
- Mmdalização realizada em textos
noticiosos e argumentativos.

(EF89LP16) Analisar a modalização realizada
em textos noticiosos e argumentativos, por
meio das modalidades apreciativas, viabilizadas
por classes e estruturas gramaticais como
adjetivos, locuções adjetivas, advérbios,
locuções adverbiais, orações adjetivas e
adverbiais,orações relativas restritivas e
explicativas etc., de maneira a perceber a
apreciação ideológica sobre os fatos noticiados
ou as posições implícitas ou assumidas.
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COMPONENTE CURRICULAR – LÍNGUA PORTUGUESA
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV- (8º e 9º ANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO
TEMAS GERADORES:
•
Ações coletivas para a construção da cidadania
•
Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência
•
O cidadão como sujeito de direitos e deveres
•
O desemprego, a fome e suas consequência
UNIDADE TEMÁTICA
COMPETÊNCIAS OBJETO DO
CONHECIMENTO
LEITURA
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; Reconstrução
do
9;10.
contexto de produção,
circulação e recepção de
textos legais e normativos
que envolvamdireitos, em
especial, de crianças,
adolescentes e jovens.

HABILIDADES
(EF89LP17) Relacionar textos e
documentos legais e normativos de
importância universal, nacional ou local
que envolvam direitos, em especial, de
crianças, adolescentes e jovens – tais
como a Declaração dos Direitos
Humanos, a Constituição Brasileira, o
ECA , e a regulamentação da
organização escolar – por exemplo,
regimento escolar -, a seus contextos de
produção, reconhecendo e analisando
possíveis motivações, finalidades e sua
vinculação com experiências humanas e
fatos históricos e sociais, como forma
de ampliar a compreensão dos direitos e
deveres, de fomentar os princípios
democráticos e uma atuação pautada
pela ética da responsabilidade (o outro
tem direito a uma vida digna tanto
quanto eu tenho).

- Contexto de produção,
circulação e recepção de
textos
e
práticas
relacionadas à defesa de
direitos e à participação
social.

(EF89LP18) Explorar e analisar
instâncias e canais de participação
disponíveis na escola (conselho de
escola, outros colegiados, grêmio livre),
na comunidade (associações, coletivos,
movimentos, etc.), no munícipio ou no
país, incluindo formas de participação
digital, como canais e plataformas de
participação (como portal e-cidadania),
serviços, portais e ferramentas de
acompanhamentos do trabalho de
políticos e de tramitação de leis, canais
de educação política, bem como de
propostas e proposições que circulam
nesses canais, de forma a participar do
debate de ideias e propostas na esfera
social e a engajar-se com a busca de
soluções para problemas ou questões
que envolvam a vida da escola e da
comunidade.

- Relação entre contexto
de
produção
e
características
composicionais
e
estilísticas dos gêneros:
cartas abertas, abaixoassinados e petições online

(EF89LP19) Analisar, a partir do
contexto de produção, a forma de
organização das cartas abertas, abaixoassinados
e
petições
on-line
(identificação
dos
signatários,
explicitação da reivindicação feita,
acompanhada ou não de uma breve
apresentação da problemática e/ou de
justificativas que visam sustentar a
reivindicação) e a proposição, discussão
e aprovação de propostas políticas ou de
soluções para problemas de interesse
público, apresentadas ou lidas nos
canais
digitais
de
participação,

- Proposição, discussão e
aprovação de propostas
políticas ou de soluções
para
problemas
de
interesse público.
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identificando suas marcas linguísticas,
como forma de possibilitar a escrita ou
subscrição consciente de abaixoassinados e textos dessa natureza e
poder se posicionar de forma crítica e
fundamentada frente às propostas.
Estratégias
e
procedimentos de leitura
em
textos
reivindicatórios
ou
propositivos;
- Propostas políticas e de
solução de problemas,
identificando o que se
pretende
fazer/
implementar e etc.

PRODUÇÃO DE TEXTOS

ORALIDADE

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9;10.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9;10.

- Enquetes e pesquisas de
opinião.

Escuta
- Diferentes posições e
interesses em jogo em
uma
discussão
ou
apresentação
de
propostas.

(EF89LP20)
Comparar
propostas
políticas e de solução de problemas,
identificando
o
que
sepretende
fazer/implementar,
por
que
(motivações, justificativas), para que
(objetivos, benefícios e consequências
esperados), como (ações e passos),
quando etc. e a forma de avaliar a
eficácia
da
proposta/solução,
contrastando dados e informações de
diferentes
fontes,
identificando
coincidências, complementaridades e
contradições, de forma a poder
compreender
e
posicionar-se
criticamente sobre os dados e
informações usados em fundamentação
de propostas e analisar a coerência entre
os elementos, de forma a tomar decisões
fundamentadas.
(EF89LP21)Realizar
enquetes
e
pesquisas de opinião, de forma a
levantar prioridades, problemas a
resolver ou propostas que possam
contribuir para melhoria da escola ou da
comunidade,
caracterizar
demanda/necessidade, documentando-a
de diferentes maneiras por meio de
diferentes procedimentos, gêneros e
mídias e, quando for o caso, selecionar
informações e dados relevantes de
fontes pertinentes diversas (sites,
impressos, vídeos etc.), avaliando a
qualidade e a utilidade dessas fontes,
que possam servir de contextualização e
fundamentaçãode propostas, de forma a
justificar a proposição de propostas,
projetos culturais e ações de
intervenção.
(EF89LP22) Compreender e comparar
as diferentes posições e interesses em
jogo em uma discussão ou apresentação
de propostas, avaliando a validade e
força
dos
argumentos
e
as
consequências do que está sendo
proposto e, quando for o caso, formular
e negociar propostas de diferentes
naturezas relativas a interesses coletivos
envolvendo a escola ou comunidade
escolar.

ANÁLISE LINGUÍSTICA

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9;10.

Movimentos
argumentativos e força
dos
argumentos:
sustentação, refutação e
negociação.

(EF89LP23) Analisar, em textos
argumentativos,
reivindicatórios
e
propositivos,
os
movimentos
argumentativos utilizados (sustentação,
refutação e negociação), avaliando a
força dos argumentos utilizados.

LEITURA

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9;10

Curadoria
de
informação – pesquisa.

(EF89LP24)
Realizar
pesquisa,
estabelecendo o recorte das questões,
usando fontes abertas e confiáveis.
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PRODUÇÃO DE TEXTOS

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9;10

- Estratégias de escrita:
textualização,
revisão
eedição dos resultados
das pesquisas.
- Produção de resenhas, a
partir
das
notase/ou
esquemas feitos, com o
manejo adequado das
vozes envolvidas.

ORALIDADE

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9;10.

Conversação espontânea
–
formulação
de
problematizações
pertinentes.
- Procedimentos de apoio
à compreensão;
Tomada
de
notavideoaulas,
aulas
digitais,
apresentações
multimídias, vídeos de
divulgação
científica,
documentários e afins.

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9;10.

(EF89LP25) Divulgar o resultado de
pesquisas por meio de apresentações
orais, verbetes de enciclopédias
colaborativas,
reportagens
de
divulgação científica, vlogs científicos,
vídeos de diferentes tiposetc.
(EF89LP26) Produzir resenhas, a partir
das notas e/ou esquemas feitos, com o
manejo adequado das vozes envolvidas
(do resenhador, do autor da obra e, se
for o caso, também dos autores citados
na obra resenhada), por meio do uso de
paráfrases,
marcas
do
discurso
reportado e citações.
(EF89LP27) Tecer considerações e
formular problematizações pertinentes,
em momentos oportunos, em situações
de aulas, apresentação oral, seminário,
etc.
(EF89LP28)
Tomar
nota
de
videoaulas,
aulas
digitais,
apresentações multimídias, vídeos de
divulgação científica, documentários e
afins, identificando, em função dos
objetivos, informações principais para
apoio ao estudo e realizando, quando
necessário, uma síntese final que
destaque e reorganize os pontos ou
conceitos centrais e suas relações e
que,
em
alguns
casos,
seja
acompanhada de reflexões pessoais,
que
podem
conter
dúvidas,
questionamentos, considerações etc.

–
de

(EF89LP29) Utilizar e perceber
mecanismos de progressão temática,
tais como retomadas anafóricas (“que,
cujo, onde”, pronomes do caso reto e
oblíquos, pronomes demonstrativos,
nomes correferentes etc.), catáforas
(remetendo para adiante ao invés
deretomar o já dito), uso de
organizadores textuais, de coesivos etc.,
e analisar os mecanismos de
reformulação e paráfrase utilizados nos
textos de divulgação do conhecimento.

Textualização
- Hipertexto e hiperlinks
em textos de divulgação
científica que circulam na
Web.

(EF89LP30) Analisar a estrutura de
hipertexto e hiperlinks em textos de
divulgação científica que circulam na
Web e proceder à remissão a conceitos e
relações por meio de links.

Modalização
- Análise e utilização de
modalização epistêmica modos de indicar uma
avaliação sobre o valor de
verdade e as condições de
verdade
de
uma
proposição
–
Asseverativos e quaseasseverativos.

(EF89LP31) Analisar e utilizar
modalização epistêmica, isto é, modos
de indicar uma avaliação sobre o valor
de verdade e as condições de verdade de
uma proposição, tais como os
asseverativos – quando se concorda
com
(“realmente,
evidentemente,
naturalmente, efetivamente, claro, certo,
lógico, sem dúvida” etc.) ou discorda de
(“de jeito nenhum, de forma alguma”)
uma ideia; e os quase-asseverativos, que
indicam que se considera o conteúdo
como quase certo (“talvez, assim,
possivelmente,
provavelmente,
eventualmente”).

Textualização
Mecanismos
progressão temática.
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COMPONENTE CURRICULAR – LÍNGUA PORTUGUESA
TEMPO FORMATIVO II – EIXO V - (8º e 9º ANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS
TEMAS GERADORES:
•
A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos
•
O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber
•
O Apelo ao Consumo e a Reação do(a) Adolescente
•
Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias
•
A Convivência Social na Adolescência
•
O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho
•
O Adolescente e Trabalho Informal
•
A Família como Primeiro Espaço de Formação Social
UNIDADE TEMÁTICA COMPETÊNCI OBJETO DO
AS
CONHECIMENTO
LEITURA
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; - Relação entre textos.
8; 9;10.
Osefeitosdesentidodecorre
ntes
do
uso
de
mecanismos
de
intertextualidade.

PRODUÇÃO
TEXTOS

DE

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;
8; 9;10.

HABILIDADES
(EF89LP32)Analisarosefeitosdesentidodeco
rrentes do uso de mecanismos de
intertextualidade
(referências,
alusões,
retomadas) entre os textos literários, entre
esses textos literários e outras manifestações
artísticas (cinema, teatro, artes visuais e
midiáticas, música), quanto aos temas,
personagens, estilos, autores etc., e entre o
texto original e paródias, paráfrases,
pastiches, trailer honesto, vídeos-minuto,
vidding, dentre outros.

- Estratégias de leitura –
Adequados a diferentes
objetivos, levando em
conta características dos
gêneros e suportes;
- Apreciação e réplica.

(EF89LP33) Ler, de forma autônoma, e
compreender– selecionando procedimentos e
estratégias de leitura adequados a diferentes
objetivos e levando em conta características
dos gêneros e suportes – romances, contos
contemporâneos,
minicontos,
fábulas
contemporâneas,
romances
juvenis,
biografias romanceadas, novelas, crônicas
visuais, narrativas de ficção científica,
narrativas de suspense, poemas de forma
livre e fixa (como haicai), poema concreto,
ciberpoema, dentre outros, expressando
avaliação sobre o texto lido e estabelecendo
preferências por gêneros, temas, autores.

Reconstrução
da
textualidade
e
compreensão dos efeitos
de sentidos provocados
pelos usos de recursos
linguísticos
e
multissemióticos - texto
dramático
apresentado
em teatro, televisão,
cinema.
Construção
da
textualidade;
- Criação de contos ou
crônicas.

(EF89LP34) Analisar a organização de
texto dramático apresentado em teatro,
televisão,
cinema,
identificando
e
percebendo os sentidos decorrentes dos
recursos linguísticos e semióticos que
sustentam sua realização como peça teatral,
novela, filme etc.

- Relação entre textos;
- Poemas conhecidos da
literatura e criação de
textos em versos.

(EF89LP35) Criar contos ou crônicas (em
especial,
líricas),
crônicas
visuais,
minicontos, narrativas de aventura e de
ficção científica, dentre outros, com
temáticas próprias ao gênero, usando os
conhecimentos sobre os constituintes
estruturais e recursos expressivos típicos dos
gêneros narrativos pretendidos, e, no caso de
produção em grupo, ferramentas de escrita
colaborativa.
(EF89LP36)Parodiar poemas conhecidos da
literatura e criar textos em versos (como
poemas concretos, ciber poemas, haicais,
liras, microrroteiros, lambe-lambes e outros
tipos de poemas), explorando o usode
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ANÁLISE
LINGUÍSTICA/SEMIÓT
ICA

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;
8; 9;10.

Fono-ortografia
Conhecimentos
linguísticos
e
gramaticais:ortografia,
regênciase concordâncias
nominal e verbal, modos
e
tempos
verbais,
pontuação e etc.
Léxico/morfologia
- Formação de palavras
por
composição:
aglutinação
ejustaposição;
- Uso do hífen em
palavras compostas.
Morfossintaxe
-Termos constitutivos da
oração: sujeito e seus
modificadores, verbo e
seus complementos e
modificadores.
- Uso dos verbos de
ligação “ser”, “estar”,
“ficar”,
“parecer”
e
“permanecer”.

- Complementos diretos e
indiretos
de
verbos
transitivos.

recursos sonoros e semânticos (como figuras
de linguagem e jogos de palavras) e visuais
(como relações entre imagem e texto verbal
e distribuição da mancha gráfica), de forma
a propiciar diferentes efeitos de sentido.
(EF08LP04) Utilizar, ao produzir texto,
conhecimentos linguísticos e gramaticais:
ortografia, regências e concordâncias
nominal e verbal, modos e tempos verbais,
pontuação etc.

(EF08LP05)
Analisar
processos
de
formação de palavras por composição
(aglutinação e justa posição), apropriando-se
de regras básicas de uso do hífen em
palavras compostas.

(EF08LP06) Identificar, em textos lidos ou
de produção própria, os termos constitutivos
da oração (sujeito e seus modificadores,
verbo
e
seus
complementos
e
modificadores).
(EF09LP06) Diferenciar, em textos lidos e
em produções próprias, o efeito de sentido
do uso dos verbos de ligação “ser”, “estar”,
“ficar”, “parecer” e “permanecer”.
(EF08LP07) Diferenciar, em textos lidos ou
de produção própria, complementos diretos
e indiretos de verbos
transitivos,
apropriando-se da regência de verbos de uso
frequente.
(EF09LP07) Comparar o uso de regência
verbal e regência nominal na norma-padrão
com seu uso no português brasileiro
coloquial.

- Regência verbal e
regência nominal na
norma-padrão.

(EF08LP08) Identificar, em textos lidos ou
de produção própria, verbos na voz ativa e
na voz passiva, interpretando os efeitos de
sentido de sujeito ativo e passivo (agente da
passiva).

- Verbos na voz ativa e na
voz passiva; agente da
passiva.

(EF09LP08) Identificar, em textos lidos e
em produções próprias, a relação que
conjunções (e locuções conjuntivas)
coordenativas e subordinativas estabelecem
entre as orações que conectam.

- Conjunções e locuções
conjuntivas,
coordenativas
e
subordinativas.

- Adjuntos adnominais –
artigos
definido
ou
indefinido,
adjetivos,

(EF08LP09) Interpretar efeitos de sentido
de modificadores (adjuntos adnominais –
artigos definido ou indefinido, adjetivos,
expressões adjetivas) em substantivos com
função de sujeito ou de complemento
verbal, usando-os para enriquecer seus
próprios textos.
(EF08LP10) Interpretar, em textos lidos
oude produção própria,efeitos de sentido de
modificadores do verbo (adjuntos adverbiais
–advérbios e expressões adverbiais), usandoos para enriquecer seus própriostextos.
(EF08LP11) Identificar, em textos lidos ou
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expressões adjetivas).

de produção própria, agrupamento de
orações em períodos, diferenciando
coordenação de subordinação.

- Adjuntos adverbiais –
advérbios e expressões
adverbiais).

(EF08LP12) Identificar, em textos lidos,
orações subordinadas com conjunções de uso
frequente, incorporando-as às suas próprias
produções.

- Orações em períodos,
diferenciando
coordenação
de
subordinação.

- Orações subordinadas
com conjunções de uso
frequente.

- Recursos de coesão
sequencial: conjunções e
articuladorestextuais.

Orações
adjetivas
restritivas e explicativas
em um períodocomposto.

- Recursos de coesão
sequencial:
articuladorese referencial:
léxica e pronominal;
construções passivas e
impessoais;discurso direto
e indireto e outros
recursos expressivo.

- Antecedente de um
pronome relativo ou o
referente comum de uma
cadeia de substituições
lexicais.
- Regras de colocação
pronominal na normapadrão.

(EF08LP13)Inferir efeitos de sentido
decorrentes do uso de recursos de coesão
sequencial:
conjunções
e
articuladorestextuais.
(EF09LP09) Identificar efeitos de sentido
do uso de orações adjetivas restritivas e
explicativas em um períodocomposto.
(EF08LP14) Utilizar, ao produzir texto,
recursos
de
coesão
sequencial
(articuladores) e referencial (léxica e
pronominal), construções passivas e
impessoais, discurso direto e indireto e
outros recursos expressivos adequadosao
gênero textual.
(EF08LP15) Estabelecer relações entre
partes do texto, identificando o antecedente
de um pronome relativo ou o referente
comum de uma cadeia de substituições
lexicais.
(EF09LP10)
Compararas regras
de
colocação pronominal na norma- padrão
com o seu uso no português brasileiro
coloquial.
(EF09LP11)Inferir efeitos de sentido
decorrentes do uso de recursos de coesão
sequencial (conjunções e articuladores
textuais).
(EF08LP16) Explicar os efeitos de sentido
do uso, em textos, de estratégias de
modalização e argumentatividade (sinais de
pontuação,
adjetivos,
substantivos,
expressões de grau, verbos e perífrases
verbais, advérbios etc.).
(EF89LP37) Analisar os efeitos de sentido
do uso de figuras de linguagem como ironia,
eufemismo, antítese, aliteração, assonância,
dentre outras.
(EF09LP12) Identificar estrangeirismos,
caracterizando-os segundo a conservação, ou
não, de sua forma gráfica de origem,
avaliando a pertinência, ou não, de seu uso.

Elementos
Notacionais da escrita/
Morfossintaxe
Semântica
Coesão
Modalização
Figuras de linguagem
Variação linguística
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5.2.2 Arte
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE ARTE

1.

Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e culturais do seu entorno
social, patrimônio material e imaterial, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais brasileiras e de
diversas sociedades, em distintos tempos e espaços, para reconhecer a arte como um fenômeno cultural,
histórico, social e sensível a diferentes contextos e dialogar com as diversidades.

2.

Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas, inclusive aquelas
possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e comunicação, pelo cinema e pelo
audiovisual, nas condições particulares de produção, na prática de cada linguagem e nas suas articulações.

3.

Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais–especialmente aquelas manifestas na arte e
nas culturas que constituem a identidade brasileira–, suas tradições em anifestações 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.

•
•
•
•
•
UNIDADE
TEMÁTICA

COMPONENTE CURRICULAR – ARTE
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV - (6º e 7ºANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA
TEMAS GERADORES:
Diversidade Cultural
Gênero: o lugar da mulher na sociedade
Identidade afro-brasileira e Indígena
A família e a sociedade plural: crise e sentidos
Projeto de Vida
COMPETÊNCIAS OBJETO DO CONHECIMENTO
HABILIDADES
1; 2; 3; 4; 5; 6.

Artes visuais

Contextos e práticas
Os
suportes
bidimensional
e
tridimensional na arte;
- Conceito de arte e suas
linguagens;
- Artes visuais tradicionais e
contemporâneas (obras de artistas
brasileiros e estrangeiros de
diferentes épocas e em diferentes
matrizes estéticas e culturais);
- Estilos Visuais: arte préhistórica; arte grego-romana;
- Arte abstrata e figurativa.
Elementos da linguagem
- Simetria e textura.
- Elementos visuais: pontos, linhas,
cores, escala e etc.
Materialidades
- Diferentes formas de expressão
artística: desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura, escultura,

(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 artístico-visuais e cultivar a
percepção, o imaginário, a capacidade de
simbolizar e o repertório imagético.
(EF69AR02) Pesquisar e analisar
diferentes
estilos
visuais,
contextualizando-os no tempo e no espaço.
(EF69AR04) Analisar os elementos
constitutivos das artes visuais (ponto,
linha,forma, direção, cor, tom, 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,
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Dança

1; 2; 3; 4; 5; 6.

modelagem,
instalação,
vídeo,
fotografia, performance e etc.
Processos de criação
- Processos de criação em artes
visuais; uso de materiais, instrumentos
erecursos convencionais, alternativos
e digitais;
- Oficina de desenho, pintura e
escultura e etc
Contextos e práticas
- A origem da dança;
- Diferentes formas de expressão,
representação e encenação da dança;
- Composições de dança de artistas e
grupos brasileiros e estrangeiros de
diferentes épocas.
Processos de criação
Jogos e brincadeiras comdanças
individuais ecoletivas de diferentes
matrizes estéticas e culturais.

Música

1; 2; 3; 4; 5; 6

Contextos e práticas
- História da música;
- Diferentes estilos musicais;
- Jogos e brincadeiras envolvendo a
música.
Processo de criação
- Criar performances musicais
utilizando a voz, corpo e instrumentos
musicais.

Teatro

1; 2; 3; 4; 5; 6

Contextos e práticas
- Diferentes estilos cênicos;
- Origem do teatro
- Estética teatral.

instalação,
vídeo,
fotografia,
performance etc.).
(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 erecursos convencionais,
alternativos e digitais.
(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.
(EF69AR13) Investigar brincadeiras,
jogos, danças coletivas e outras práticas
de dança de diferentes matrizes
estéticas e culturais como referência
para a criação e a composição de
danças autorais, individualmente e em
grupo.
(EF69AR19) Identificar e analisar
diferentes
estilos
musicais,
contextualizando-os no tempo e no espaço,
de modo a aprimorar a capacidade de
apreciação da estética musical.

(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.
(EF69AR25) Identificar e analisar
diferentes
estilos
cênicos,
contextualizando-os no tempo e no
espaço de modo a aprimorar a
capacidade de apreciação da estética
teatral.

- Processos de criação
Construção
de
jogos
cênicos,
utilizando a improvisação teatral.

(EF69AR29)
Experimentar
a
gestualidade
e
as
construções
corporais e vocais de maneira
imaginativa na improvisação teatral e
no jogo cênico.

Matrizes estéticas e culturais
- Aspectos históricos, sociais
políticos da produção artística;
- Narrativas eurocêntricas;
- Diversas categorizações da arte
(Manifestações folclóricas).

(EF69AR33) Analisar aspectos históricos,
sociais e políticos da produção artística,
problematizando
as
narrativas
eurocêntricas e as diversas categorizações
da arte (arte, artesanato, folclore, design
etc.).

e

Patrimônio cultural
- Patrimônio cultural, material e
imaterial, de culturas diversas (de
matrizes indígenas, africanas e
europeias, de diferentes épocas).

(EF69AR34) Analisar e valorizar
opatrimônio 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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COMPONENTE CURRICULAR – ARTE
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV - (6º e 7ºANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO
TEMAS GERADORES:
•
Ações coletivas para a construção da cidadania
•
Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência
•
O cidadão como sujeito de direitos e deveres
•
O desemprego, a fome e suas consequências
UNIDADE
COMPETÊNCIAS
OBJETO DO
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
Artes visuais
1; 2; 3; 4; 5; 6
Elementos da linguagem
- elementos constitutivos das
artes
visuais:
ponto,
linha,forma, direção, cor, tom,
escala, dimensão, espaço,
movimento e etc.
Materialidades
- Diferentes formas de
expressão artística: desenho,
pintura, colagem, quadrinhos,
dobradura,
escultura,
modelagem, instalação, vídeo,
fotografia e etc.
Processos de criação
- Releitura de obras utilizando
nos desenhos, formas e
suportes
convencionais,
alternativos e digitais.

DANÇA

1; 2; 3; 4; 5; 6

Contextos e práticas
- Diferentes formas de
expressão, representação e
encenação da dança;
- Composições de dança de
artistas e grupos brasileiros
e estrangeiros dediferentes
épocas.

Processos de criação
- Diferentes elementos e
espaços para composição
cênica
e
apresentação
coreográfica.
MÚSICA

1; 2; 3; 4; 5; 6

Elementos da linguagem
- Elementos constitutivos da
música: altura, intensidade,
timbre, melodia, ritmo e etc.

Processo de criação
Jogos
e
brincadeiras
envolvendo a musicalidade.

TEATRO

1; 2; 3; 4; 5; 6

Elementos da linguagem
- Elementos cênicos e

HABILIDADES
(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,
desempenho etc.).
(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.
(EF69AR09) Pesquisar eanalisar
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.
(EF69AR14) Analisar e experimentar
diferentes
elementos
(figurino,
iluminação, cenário, trilha sonora
etc.) e espaços (convencionais e não
convencionais) para composição
cênica e apresentação coreográfica.
(EF69AR20) Explorar e analisar
elementos constitutivos da música
(altura, intensidade, timbre, melodia,
ritmo etc.), por meio de recursos
tecnológicos (games e plataformas
digitais), jogos, canções e práticas
diversas de composição/criação,
execução e apreciação musicais.
(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.
(EF69AR26) Explorar diferentes
elementos
envolvidos
na
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seus vocabulários.

Artes integradas

1; 2; 3; 4; 5; 6

Processos de criação
- Diferentes funções teatrais;
- Discussão dos limites e
desafios do trabalho artístico
coletivo e colaborativo.
Patrimônio cultural
- Patrimônio cultural, material
e imaterial
de culturas
diversas
(de
matrizes
indígenas,
africanas
e
europeias,
de
diferentes
épocas).

composição dos acontecimentos
cênicos (figurinos, adereços,
cenário, iluminação e sonoplastia)
e reconhecer seus vocabulários.
(EF69AR28)
Investigar
e
experimentar
diferentes
funções
teatrais e discutir os limites e desafios
do trabalho artístico coletivo e
colaborativo.
(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.

COMPONENTE CURRICULAR – ARTE
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV - (6º e 7ºANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS
TEMAS GERADORES:
•
A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos
•
O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber
•
O Apelo ao Consumo e a Reação do(a) Adolescente
•
Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias
•
A Convivência Social na Adolescência
•
O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho
•
O Adolescente e Trabalho Informal
•
A Família como Primeiro Espaço de Formação Social
UNIDADE
COMPETÊNCIAS
OBJETO DO
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
Artes visuais
1; 2; 3; 4; 5; 6.
Contextos e práticas
- Integração das linguagens das
artes visuais às linguagens
audiovisuais.

- Diferentes estilos visuais.

- Elementos constitutivosdas
artes visuais: Forma, direção,
espaço, movimento e etc.

Materialidades
Diferentes
formas
de
expressão artística: pintura,
colagem,
quadrinhos,
dobradura, escultura, vídeo e
etc;
- Desenho de observação,
memória e imaginação;
- Técnicas de colagem e
fotomontagem.

HABILIDADES
(EF69AR03) Analisar situações nas
quais as linguagens das artes visuais
se
integram
às
linguagens
audiovisuais (cinema, animações,
vídeos, etc.). Gráficas (capa de livros,
ilustrações de textos diversos etc.),
cenográficas, coreográficas, músicas
etc.
(EF69AR02) Pesquisar e analisar
diferentes
estilos
visuais,
contextualizando-os no tempo e no
espaço.
(EF69AR04) Analisar os elementos
constitutivos das artes visuais
(ponto, linha,forma, direção, cor,
tom, 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.).
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Processos de criação
- Criação em artes visuais;
- Oficinas de desenhos,
pinturas e colagens e etc.

DANÇA

1; 2; 3; 4; 5; 6.

Contextos e práticas
- Jogos e brincadeiras com
dança;
Diferentes
formas
de
expressão, representação e
encenação da dança;
- Composições de dança de
artistas e grupos brasileiros
e estrangeiros de diferentes
épocas.
Processos de criação
- Brincadeiras, jogos, danças
coletivas de diferentes matrizes
estéticas e culturais.

MÚSICA

1; 2; 3; 4; 5; 6.

Contextos e práticas
- História da música;
- Os parâmetros do som e da
música;
- Diferentes estilos musicais.
- Elementos constitutivos da
música: altura, melodia e etc;
Práticas
diversas
de
composição/criação, execução
e apreciação musicais.

Processo de criação
- Criar performances musicais
utilizando a voz, corpo e
instrumentos musicais.

TEATRO

1; 2; 3; 4; 5; 6.

Contextos e práticas
- Jogos teatrais e interpretação
de
obras
literárias
renascentistas e/ou barrocas.

Artes integradas

1; 2; 3; 4; 5; 6.

Patrimônio cultural
- Patrimônio cultural, material
e imaterial de culturas diversas,
matrizes indígenas, africanas e
europeias, de diferentes épocas.

(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
(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.

(EF69AR13)Investigar
brincadeiras,
jogos,
danças
coletivas e outras práticas de
dança de diferentes matrizes
estéticas e culturais como
referência para a criação e a
composição de danças autorais,
individualmente e em grupo.
(EF69AR19) Identificar e analisar
diferentes
estilos
musicais,
contextualizando-os no tempo e no
espaço, de modo a aprimorar a
capacidade de apreciação da estética
musical.
.
(EF69AR20) Explorar e analisar
elementos 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.
(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.
(EF69AR30)
Compor
improvisações e acontecimentos
cênicos com base em textos
dramático ou outros estímulos
(música, imagens, objetos etc.),
caracterizando personagens (com
figurinos e adereços), cenário,
iluminação
esonoplastia,
considerando arelação com o
expectador.
(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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COMPONENTE CURRICULAR – ARTE
TEMPO FORMATIVO II – EIXO V - (8º e 9ºANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA
TEMAS GERADORES :
•
Diversidade Cultural
•
Gênero: o lugar da mulher na sociedade
•
Identidade afro-brasileira e Indígena
•
A família e a sociedade plural: crise e sentidos
•
Projeto de Vida
UNIDADE TEMÁTICA
COMPETÊNCIAS OBJETO DO CONHECIMENTO
Artes visuais
1; 2; 3; 4; 5; 6
Contextos e práticas
- Formas distintas das artes visuais
tradicionais e contemporâneas;
- A história da luz e da cor na
arte.
- Arte impressionista e pósimpressionista;
- Arte cinética;
- A arte barroca brasileira.

- Diferentes estilos visuais.

(EF69AR02) Pesquisar e analisar
diferentes
estilos
visuais,
contextualizando-os no tempo e no
espaço.

- Integração das linguagens das artes
visuais às linguagens audiovisuais.

(EF69AR03) Analisar situações nas
quais as linguagens das artes visuais se
integram às linguagens das artes
audiovisuais (cinema, animações,
vídeos, etc.), gráficas (capas de livros,
ilustrações de textos diversos, etc.),
cenográficas, coreográficas, musicais,
etc.
(EF69AR04) Analisar os elementos
constitutivos das artes visuais (ponto,
linha,forma, direção, cor, tom, escala,
dimensão, espaço, movimento etc.)
na apreciaçãodediferentes produções
artísticas.
(EF69AR05)
Experimentar
e
analisar diferentes formas de
expressão
artística
(desenho,
pintura,
colagem,
quadrinhos,
dobradura, escultura, modelagem,
instalação,
vídeo,
fotografia,
performance etc.).
(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.

Elementos da linguagem.
Elementos constitutivos das artes
visuais: ponto, linha,forma, direção,
cor, tom, escala, dimensão, espaço,
movimento etc.
Materialidades
- Diferentes formas de expressão
artística: desenho, pintura, colagem,
quadrinhos,
dobradura,
escultura,
modelagem,
instalação,
vídeo,
fotografia, performance e etc;
- Leitura de imagem.
Processos de criação
- Processos de criação em artes visuais;
- Oficinas de desenho, pintura e
escultura.
- Arte efêmera;
- A arte de grafitar.

- Produções visuais (diálogo com
princípios conceituais, proposições
temáticas e etc destas produções).
DANÇA

1; 2; 3; 4; 5; 6.

HABILIDADES
(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e
analisar formas distintas das artes
visuais tradicionais e contemporâneas,
em obras de artistas brasileiros
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 de simbolizar
e o repertório imagético.

Contextos e práticas
- A representação da dança nas artes
plásticas;
- Dança baiana contemporânea.

(EF69AR07) Dialogar com princípios
conceituais, proposições temáticas,
repertórios, imagéticos e processos de
criação nas suas produções visuais.
(EF69AR09) Pesquisar e analisar
diferentes formas de expressão,
representação e encenação da dança,
reconhecendo
e
apreciando
composições de dança de artistas e
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grupos brasileiros
dediferentes épocas.
Processos decriação
- Diferentes elementos: figurino,
iluminação, cenário, trilha sonora, etc.
e espaços para composição cênica e
apresentação coreográfica.

MÚSICA

1; 2; 3; 4; 5; 6.

Elementos da linguagem
- Elementos constitutivos da música:
altura, intensidade, timbre, melodia,
ritmo e etc.
Práticas
diversas
de
composição/criação,
execução
e
apreciaçãomusicais.
Materialidades
- Performances musicais;
- Fontes e materiais sonoros;
- As características de instrumentos
musicais diversos.

Processo de criação
Criar
performances
musicais
utilizando a voz, corpo e instrumentos
musicais.

TEATRO

1; 2; 3; 4; 5; 6.

Processos de criação
- Construção de jogos cênicos,
utilizando a improvisaçãoteatral.

Artes integradas

1; 2; 3; 4; 5; 6.

Contextos e práticas
- Relação das
práticas artísticas às diferentes
dimensões da vida social;
- Cultura de periferia;
- A ecoarte no mundo;
- Os pioneiros da Arte Pública no
Brasil.
- Aspectoshistóricos, sociais e políticos
daprodução artística;
Problematização
das
narrativaseurocêntricas;
- As diversas categorias da arte.
- Patrimônio cultural, material e
imaterial de culturas diversas, matrizes
indígenas, africanas e europeias, de
diferentes épocas;
- Arte indígena;
- Matrizes estéticas e culturais;
- A cerâmica marajoara indígena.

- Diferentes tecnologias e recursos
digitais;
- Arte e tecnologia;
- Arte multimídia.

e

estrangeiros

(EF69AR14) Analisar e experimentar
diferentes
elementos
(figurino,
iluminação, cenário, trilha sonora, etc.)
e espaços (convencionais e não
convencionais) para composição cênica
e apresentação coreográfica.
(EF69AR20) Explorar e analisar
elementos constitutivos da música
(altura, intensidade, timbre, melodia,
ritmo etc.), por meio de recursos
tecnológicos (games e plataformas
digitais), jogos, canções e práticas
diversas de composição/criação,
execução e apreciaçãomusicais.
(EF69AR21) Explorar e analisar
fontes e materiais sonoros em
práticas de composição/criação,
execução e apreciação musical,
reconhecendo
timbres
e
características de instrumentos
musicais diversos.
(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.
(EF69AR29)
Experimentar
a
gestualidade e as construções corporais
e vocais de maneira imaginativa na
improvisação teatral e no jogo cênico.
(EF69AR31) Relacionar aspráticas
artísticas às diferentes dimensões da
vida social, cultural, política, histórica
econômica, estética e ética.

(EF69AR33)
Analisar
aspectos
históricos, sociais e políticos da
produção artística, problematizando as
narrativas eurocêntricas e as diversas
categorizações da arte (arte, artesanato,
folclore, design etc.).
(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 diferentesépocas, e
favorecendo
aconstrução
de
vocabulário erepertório relativos às
diferentes linguagens artísticas.
(EF69AR35) Identificar emanipular
diferentestecnologias
e
recursos
digitaispara acessar, apreciar, produzir,
registrar e compartilhar práticas e
repertórios
artísticos,
de modo
reflexivo, ético e responsável.
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COMPONENTE CURRICULAR – ARTE
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV- (8º e 9º ANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO
TEMAS GERADORES:
•
Ações coletivas para a construção da cidadania
•
Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência
•
O cidadão como sujeito de direitos e deveres
•
O desemprego, a fome e suas consequências
UNIDADE
COMPETÊNCIAS OBJETO DO
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
Artes visuais
1; 2; 3; 4; 5; 6.
Contextos
e
práticas
- Formas distintas das
artes visuais tradicionais e
contemporâneas, em obras de
artistas
brasileiros
e
estrangeiros;
- Missão Artística Francesa;
- História do cinema;
- A invenção do rádio e as
rádio novelas;
- Surrealismo na Arte e na
literatura;
- Festival de cinema e animação.

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 artístico-visuais e cultivar a
percepção, o imaginário, a capacidade
de simbolizar e o repertório
imagético.

- Integração das linguagens das
artes
visuais
às
linguagens
audiovisuais.

Elementos da linguagem
- Elementos da linguagem visual:
cor, textura, forma, ponto, linhas,
movimento, ritmo e etc.

Materialidades
- Diferentes formas de expressão
artística;
desenho,
pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura,
escultura e etc;
- Leitura de imagem;
- Fotografia;
- A arte de vestir o corpo – moda.
- Categorias dos artistas;
- Relações entre os profissionais do
sistema das artes visuais.

Dança

1; 2; 3; 4; 5; 6.

Elementos da linguagem
- Elementos constitutivos
movimento
cotidiano
e
movimento dançado;
- Danças brasileiras.

do
do

Processos de criação
- Diferentes elementos: figurino,
iluminação, cenário, trilha sonora,
etc. e espaços para composição
cênica e apresentação coreográfica
- Performance corporal.

(EF69AR03) Analisar situações nas
quais as linguagens das artes visuais
se
integram
às
linguagens
audiovisuais (cinema, animações,
vídeos etc.), gráficas (capas de
livros, ilustrações de textos diversos
etc.), cenográficas, coreográficas,
musicais etc.
(EF69AR04) Analisar os elementos
constitutivos das artes visuais (ponto,
linha,forma, direção, cor, tom, escala,
dimensão, espaço, movimento etc.) na
apreciaçãode diferentes produções
artísticas.
(EF69AR05)
Experimentar
e
analisar diferentes formas de
expressão artística (desenho, pintura,
colagem,
quadrinhos,dobradura,
escultura, modelagem, instalação,
vídeo,fotografia, performance etc.).

(EF69AR08)
Diferenciar
as
categorias de artista, artesão,
produtor
cultural,
curador,
designer,
entre
outras,
estabelecendo relações entre os
profissionais do sistema das artes
visuais.
(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.
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Música

1; 2; 3; 4; 5; 6.

Contextos e práticas
- Os diferentes meios e
equipamentos
culturais
de
circulação da música e do
conhecimento musical;
- Luthier – artesanato musical;
- A música baiana a partir dos anos
80;
- A História do tambor no Brasil–
Grupos culturais ereligiosos.

(EF69AR17) Explorar e analisar,
criticamente, diferentes meios e
equipamentos culturais de circulação
da música e do conhecimento musical.

Materialidades
- Esculturas sonoras.

(EF69AR21) Explorar e analisar
fontes e materiais sonoros em práticas
de composição/criação, execução e
apreciação musical, reconhecendo
timbres
e
características
deinstrumentos musicais diversos.
(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.
(EF69AR29)
Experimentar
a
gestualidade e as construções
corporais e vocais de maneira
imaginativa na improvisação teatral
e no jogo cênico.

Processo de criação
- Performances musicais utilizando
a voz, corpo e instrumentos
musicais.

TEATRO

1; 2; 3; 4; 5; 6.

Processos de criação
- Criando formas com o corpo
(gestos e vocais).

Contextos e práticas
- Diferentes estilos cênicos,
contextualizando-os no tempo e no
espaço;
- Bando do Teatro Olodum

Artes integradas

1; 2; 3; 4; 5; 6.

Processos de criação
- Diferentes funções teatrais;
- Discussão, limites e desafios do
trabalho artístico coletivo e
colaborativo;
- Dramatização e improvisação.
Processos de criação
- Relações processuais entre
diversas linguagens artísticas;
- Arte e cultura no Brasil: Folclore.

(EF69AR19) Identificar e analisar
diferentes
estilos
musicais,
contextualizando-os no tempo e no
espaço, de modo a aprimorar a
capacidade deapreciação da estética
musical.

(EF69AR25) Identificar e analisar
diferentes
estilos
cênicos,
contextualizando-os no tempoe no
espaço de modo a aprimorar a
capacidadede apreciação da estética
teatral.
(EF69AR28) Investigar e experimentar
diferentes funções teatrais e discutir os
limites e desafios do trabalho artístico
coletivo e colaborativo.

(EF69AR32) Analisar e explorar, em
projetos
temáticos,
as
relações
processuais entre diversas linguagens
artísticas.

Patrimônio cultural
- Patrimônio cultural, material e
imaterial de culturas diversas,
matrizes indígenas, africanas e
europeias, de diferentes épocas;
- Cultura e patrimônio- Cultura
Afro-brasileira;

(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.

Arte e tecnologia
- Diferentes tecnologias e recursos
digitais;
- A invenção do rádio e das radio
novelas.

(EF69AR35) Identificar e manipular
diferentes tecnologias e recursos
digitais
para
acessar,
apreciar,produzir,
registrar
e
compartilhar práticas e repertórios
artísticos, de modo reflexivo, ético e
responsável.
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COMPONENTE CURRICULAR – ARTE
TEMPO FORMATIVO II – EIXO V - (8º e 9º ANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS
TEMAS GERADORES:
•
A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos
•
O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber
•
O Apelo ao Consumo e a Reação do(a) Adolescente
•
Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias
•
A Convivência Social na Adolescência
•
O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho
•
O Adolescente e Trabalho Informal
•
A Família como Primeiro Espaço de Formação Social
UNIDADE TEMÁTICA COMPETÊNCIAS OBJETO DO
HABILIDADES
CONHECIMENTO
Artes visuais
1; 2; 3; 4; 5; 6
Contextos e práticas
(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e
- Formas distintas das artes visuais analisar formas distintas das artes
tradicionais
e
tradicionais e contemporâneas, em visuais
obras de artistas brasileiros e contemporâneas, em obras de
artistas brasileiros e estrangeiros de
estrangeiros de diferentes épocas;
- Semana de Arte Moderna no diferentes épocas e em diferentes
matrizes estéticas e culturais, de
Brasil Publicidade.
modo a ampliar a experiência com
diferentes contextos e práticas
artístico-visuais e cultivar a
percepção,
o
imaginário,
a
capacidade de simbolizar e o
repertório imagético.
Contextos e práticas
(EF69AR02) Pesquisar e analisar
diferentes
estilos
visuais,
- Diferentes estilos visuais;
contextualizando-os no tempo e no
- Arte e Poesia Concreta.
espaço.
(EF69AR03) Analisar situações nas
quais as linguagens das artes visuais
se
integram
às
linguagens
audiovisuais (cinema, animações,
vídeos etc.), gráficas (capas de
livros, ilustrações de textos diversos
etc.), cenográficas, coreográficas,
musicais etc.
Materialidades
- As diferentes formas de
expressão
artística:
desenho,
pintura, colagem, quadrinhos,
dobradura, escultura e etc.
- Arte Efêmera;
- Performance, Happening e Body
Art.
Processo de Criação
- Arte Conceitual;
- Leitura e Releitura de obras;
- Processos de criação em artes
visuais.

DANÇA

1; 2; 3; 4; 5; 6

Contextos e práticas
DEiferentes
formas
expressão,
representação

de
e

(EF69AR05)
Experimentar
e
analisar diferentes formas de
expressão
artística
(desenho,
pintura,
colagem,
quadrinhos,
dobradura, escultura, modelagem,
instalação,
vídeo,
fotografia,
performance etc.).
(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.
(EF69AR07)
Dialogar
com
princípios conceituais, proposições
temáticas, repertórios, imagéticos e
processos
de
criação
nas
suasproduções visuais.
(EF69AR09) Pesquisar e analisar
diferentes formas de expressão,
representação e encenação da dança,
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MÚSICA

1; 2; 3; 4; 5; 6

encenação da dança;
- Circo Du Solel e outros.

reconhecendo
e
apreciando
composições de dança de artistas e
grupos brasileiros e estrangeiros de
diferentes épocas.

Processos de criação
- Performance circense com
movimentos e práticas teatrais e
dançantes;
- Procedimentos de improvisação
e criação do movimento.
Notação e registro musical

(EF69AR12)
Investigar
e
experimentar procedimentos de
improvisação
e
criação
do
movimento como fonte para a
construção de vocabulários e
repertórios próprios.
(EF69AR22)
Explorar
e
identificardiferentes formas de
registro musical (notação musical
tradicional, partituras criativas e
procedimentos
da
música
contemporânea),
bem
como
procedimentos e técnicas de registro
em áudio e audiovisual.

- Procedimentos e técnicas de
registro em áudio e audiovisual;
Música eletrônica.

Processo de criação
- Improvisações, composições,
arranjos, jingles, trilhas sonoras,
entre outros;
- Musicoterapia

TEATRO

1; 2; 3; 4; 5; 6

Contextos e práticas
- Teatro Contemporâneo
- Artistas e grupos de teatro
brasileiros e estrangeiros de
diferentes épocas.

- Formas de dramaturgias
espaços cênicos

e

Processos de criação
Adaptações e releituras na
dramaturgia

Artes integradas

1; 2; 3; 4; 5; 6.

Patrimônio cultural
- Patrimônio cultural, material e
imaterial, de culturas diversas, em
especial a brasileira, incluindo
suas matrizes indígenas, africanas
e europeias, de diferentes épocas.

Arte e tecnologia
- Definição de Arte e tecnologia;
- Criações digitais.

(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.
(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.
(EF69AR30)
Compor
improvisações e acontecimentos
cênicos com base em textos
dramáticos ou outros estímulos
(música, imagens, objetos etc.),
caracterizando personagens (com
figurinos e adereços), cenário,
iluminação e sonoplastia e
considerando a relação com o
espectador.
(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.
(EF69AR35)
Identificar
e
manipular diferentes tecnologias e
recursos digitais para acessar,
apreciar,produzir,
registrar
e
compartilhar práticas e repertórios
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Artes visuais

1; 2; 3; 4; 5; 6.

Contextos e práticas
- 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,
- Vanguardas europeias.

artísticos, demodoreflexivo, ético
e responsável.
(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
aexperiência
com
diferentes
contextos e práticas artísticovisuais e cultivar a percepção, o
imaginário, a capacidade de
simbolizar
e
o
repertório
imagético.

- Diferentes estilos visuais.
(EF69AR02) Pesquisar e analisar
diferentes
estilos
visuais,
contextualizando-os no tempo eno
espaço.
- Elementos constitutivos das
artes visuais.

- Diferentes formas de expressão
artística.

Elementos da linguagem
- Processos de criação em artes
visuais, com base em temas ou
interesses artísticos.

Materialidades
Princípios
conceituais,
proposições
temáticas,
repertórios,
imagéticos
e
processos de criação nas suas
produções visuais;
- Exposição dearte.
Processos de criação
- Categorias de artista, artesão,
produtor
cultural,
curador,
designer, entre outras;
- Exposição de Arte – artistas
locais.
Sistemas de Linguagem
Museu Bienal
DANÇA

1; 2; 3; 4; 5; 6.

Contextos e práticas
- Diferentes formas de expressão,
representação e encenação da
dança;
- Dança contemporânea regional.

-

Elementos

constitutivos

do

(EF69AR04)
Analisar
os
elementos constitutivos das artes
visuais
(ponto,
linha,forma,
direção,
cor,
tom,
escala,
dimensão, espaço, movimento
etc.) na apreciaçãodediferentes
produções artísticas.
(EF69AR05) Experimentar e
analisar diferentes formas de
expressão artística (desenho,
pintura, colagem, quadrinhos,
dobradura,
escultura,
modelagem, instalação, vídeo,
fotografia, performance etc.).
(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.
(EF69AR07)
Dialogar
com
princípios conceituais, proposições
temáticas, repertórios, imagéticos e
processos de criação nas suas
produções visuais.
(EF69AR08) Diferenciar as
categorias de artista, artesão,
produtor cultural, curador,
designer,
entre
outras,
estabelecendo relações entre os
profissionais do sistema das
artes visuais.
(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.
(EF69AR10) Explorar elementos
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movimento cotidiano
movimento dançado;

e

do

- Desenvolvimento das formas
da dança em sua história
tradicional e contemporânea.

constitutivos
do
movimento
cotidiano e do movimento
dançado, abordando, criticamente,
o desenvolvimento das formas da
dança em sua história tradicional e
contemporânea.

Experimentar
diferentes
elementos: figurino, iluminação,
cenário, trilha sonora etc.) e
espaços: convencionais e não
convencionais.

(EF69AR14)
Analisar
e
experimentar diferentes elementos
(figurino, iluminação, cenário,
trilha sonora etc.) e espaços
(convencionais
e
não
convencionais) para composição
cênica eapresentação coreográfica.

Elementos da linguagem
- Experiências pessoais e
coletivas em dança vivenciadas
na escola e em outros contexto;
- Estereótipos e preconceitos na
dança;

(EF69AR15)
Discutir
as
experiências pessoais e coletivas
em dança vivenciadas na escola e
em
outros
contextos,
problematizando estereótipos e
preconceitos.

- Ritmos brasileiros: Fandango,
carimbó, samba, forró...
- A dança nas décadas de 60 e 70

MÚSICA

1; 2; 3; 4; 5; 6.

Processos de criação
- Discoteca;
- Performances envolvendo o
samba, hip hop e o funk no
Brasil.
Contextos e práticas
- Usos e funções da música em
seus contextos de produção e
circulação;
- Otropicalismo;
Ritmos
brasileiros:
Fandango,carimbó,
samba,
forró...

Performances musicais do samba,
da música popular brasileira, hip
hop e o funk no Brasil.

Elementos da linguagem
- Diferentes estilos musicais,
contextualizando-os no tempo e
no espaço;
- A música nas décadas de 60 e
70.
- Elementos constitutivos da
música:
altura,
intensidade,
timbre, melodia, ritmo etc.);
Processo de criação
- Festival cultural de músicas e
danças;
- Mostra dos gênerosmusicais.

Processo de criação
- Improvisações, composições,
arranjos, jingles, trilhas sonoras,
entre outros;
- Musicoterapia

(EF69AR16) Analisar criticamente,
por meio da apreciação musical,
usos e funções da música em seus
contextos de produção e circulação,
relacionando as práticas musicais às
diferentes dimensões da vida social,
cultural,
política,
histórica,
econômica, estética e ética.
(EF69AR18) Reconhecer e apreciar
o papel de músicos e grupos de
música brasileiros e estrangeiros
que
contribuíram
para
o
desenvolvimento
deformas
e
gêneros musicais.
(EF69AR19) Identificar e analisar
diferentes
estilos
musicais,
contextualizando-os no tempo e no
espaço, de modo a aprimorar a
capacidade de apreciação da
estética musical.
(EF69AR20) Explorar e analisar
elementos 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
apreciaçãomusicais.
(EF69AR23) Explorar e criar
improvisações,
composições,
arranjos, jingles, trilhas sonoras,
entre outros, utilizando vozes, sons
corporais
e/ou
instrumentos
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1; 2; 3; 4; 5; 6

TEATRO

Contextos e práticas
Teatro – Leitura encenada e
improviso

Processos de criação
- Jogos teatrais;
- Jogos teatrais e pré-produção.

Processos de criação
- Improvisações e acontecimentos
cênicos com base em textos
dramáticos ou outros estímulos
(música, imagens, objetos etc.).

Artes integradas

1; 2; 3; 4; 5; 6

Contextos e práticas
as práticas artísticas
Arte e reciclagem

Processos de criação
- Projetos temáticos.
Diversas
linguagens
artísticas;
- A Land Art.
Patrimônio cultural
- Definição de Patrimônio
Cultural, Artístico e Histórico da
Humanidade;
- Patrimônio cultural, material e
imaterial, de culturas diversas, em
especial a brasileira, incluindo
suas matrizes indígenas, africanas
e europeias, de diferentes épocas.

acústicos
ou
eletrônicos,
convencionais
ou
não
convencionais, expressando ideias
musicais de maneira individual,
coletiva e colaborativa.
(EF69AR25) Identificar e analisar
diferentes
estilos
cênicos,
contextualizando-os no tempo e no
espaço de modo a aprimorar a
capacidadede
apreciação
da
estética teatral.
(EF69AR29) Experimentar a
gestualidade e as construções
corporais e vocais de maneira
imaginativa na improvisação
teatral e no jogo cênico.
(EF69AR30)
Compor
improvisações e acontecimentos
cênicos com base em textos
dramáticos ou outros estímulos
(música, imagens, objetos etc.),
caracterizando personagens (com
figurinos e adereços), cenário,
iluminação e sonoplastia e
considerando a relação com o
espectador.
(EF69AR31) Relacionar as
práticas artísticas às diferentes
dimensões da vida social,
cultural,
política,
histórica,econômica, estética e
ética.
(EF69AR32)
Analisar
e
explorar, em projetos temáticos,
as
relações
processuais
entrediversas
linguagens
artísticas.
(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.

5.2.3 Língua Inglesa

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE LÍNGUA INGLESA

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
trabalho.
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 em ultimo
dais 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.

COMPONENTE CURRICULAR – LÍNGUA INGLESA
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV - (6º e 7ºANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA
TEMAS GERADORES:
•
Diversidade Cultural
•
Gênero: o lugar da mulher na sociedade
•
Identidade afro-brasileira e indígena
•
A família e a sociedade plural: crise e sentidos
•
Projeto de Vida
UNIDADE TEMÁTICA
COMPETÊNCIAS OBJETO DO
CONHECIMENTO
1; 2; 3; 4; 5; 6.
Construção
de
ORALIDADE
laços afetivos e
convívio social:
Interação discursiva
Family Members
What‘s your name? Greetings

Compreensão oral

Estratégias de compreensão
de textos orais: palavras
cognatas e pistas do contexto
discursivo:
Palavras cognatos; Falsos
cognatos.

HABILIDADES
(EF06LI01) Interagir em situações de
intercâmbio oral, demonstrando iniciativa
para utilizar a língua inglesa.

(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.
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1; 2; 3; 4; 5; 6.

LEITURA
Estratégias de leitura

Construção
de
repertório lexical e
autonomia leitora:
Uso de dicionários
(impresso e on- line);

Práticas de leitura e construção
de repertório lexical

Elementos que compõe
a organização de um
dicionário
bilíngue
(ordem
alfabética,
divisão em duas partes
para cada uma das
línguas, as seções que
ele apresenta,etc.);

Atitudes e disposições favoráveis
do leitor

1; 2; 3; 4; 5; 6.

ESCRITA
Estratégias de escrita: pré-escrita

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Estudo do léxico

Hipóteses sobre a finalidade
de um texto:
Práticas de leitura de textos
diversos em língua inglesa
que circulam nos espaços
sociais: chats, posters, online magazines, sites, redes
sociais,
blogs,
textos
instrucionais,
receitas,
poemas, letras de música,
etc.

1; 2; 3; 4; 5; 6.

Partilha de leitura, com
mediação do professor:
Procedimentos de leitura negociação e construção de
sentidos
com
os
textos.Pequenos
diálogos,
comentários e outros atos
comunicativos associadosà
temática do texto e/ou
motivados pelo texto.
Planejamento do texto:
brainstorming:
Questionamentos e outros atos
comunicativos associados à
temática do texto e/ou
motivados pelo mesmo.
Construção de repertório
lexical:
O uso de expressões da rotina
social relacionadas à chamada
classroom
language‖
tais
como: May I come in?; May I
go to the restroom/toilet?; Pay
attention, please!Bye!, entre
outras.
Pronúncia:
Atividades de escuta e de fala
relacionadas à pronúncia e à
entonação.Semelhanças
e
diferenças na pronúncia das
palavras nas diferentes línguas
que os estudantes conhecem
ou com as quais têm contato;
Pronúncia de sons individuais
(fonemas), sons difíceis, letras
silenciosas
e
vozeadas,
entonação.

Gramática
Presente simples e contínuo
(formas afirmativa, negativa
e interrogativa): Verbo to be

(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 on-line) para construir repertório
lexical.

(EF06LI12) Interessar-se pelo texto
lido, compartilhando suas ideias sobre
o que o texto informa/comunica.

(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.

(EF06LI18) Reconhecer semelhanças
e diferenças na pronúncia de palavras
da língua inglesa e da língua materna
e/ou outras línguas conhecidas.

(EF06LI19) Utilizar o presente do
indicativo para identificar pessoas
(verbo too be) e descrever rotinas
diárias.
(EF06LI20) Utilizar o presente
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(formas afirmativa, negativa,
interrogativa e contracta).

contínuo para descrever ações em
progresso.

Países que têm a língua
inglesa como língua materna
e/ou oficial.
A
língua
inglesa:
línguamaterna e/ou oficial
(primeira ousegundalíngua).
Construção
de
laços afetivos e
convívio social:
School
objects;
School
subjects; Personal Pronouns.

(EF06LI24) Investigar o alcance da
língua inglesa no mundo: como língua
materna e/ou oficial (primeira ou
segundalíngua).

Produção de textos
orais,
com
a
mediação
do
professor: Adjetivos
possessivos;
Human body; Parts of the
house.

(EF06LI05)
Aplicar
os
conhecimentos da língua inglesa
para falar de si e de outras pessoas,
explicitando informações pessoais
e
características
relacionadasa
gostos, preferências e rotinas.

Estratégias de leitura

Compreensão geral e
específica:
leitura
rápida
(skimming,
scanning).

(EF06LI08) Identificar o assunto
de um texto, reconhecendo sua
organização textual e palavras
cognatas.

Práticas de leitura e construção
de repertório lexical

Textos de vários
gêneros discursivos

DIMENSÃO
INTERCULTURAL

1; 2; 3; 4; 5; 6.

A língua inglesa no mundo
1; 2; 3; 4; 5; 6.

ORALIDADE
Interação discursiva

Produção oral

1; 2; 3; 4; 5; 6.

LEITURA

Construção de repertório
lexical e autonomia leitora:
Exploraçãode
dicionários
(impresso e online).

(EF06LI02) Coletar informações do
grupo, perguntando e respondendo
sobre a família, os amigos, a escola e
a comunidade.

(EF06LI11) Explorar ambientes
virtuais e/ou aplicativos para construir
repertório lexical na língua inglesa.

COMPONENTE CURRICULAR – LÍNGUA INGLESA
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV - (6º e 7ºANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO
TEMAS GERADORES:
•
Ações coletivas para a construção da cidadania
•
Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência
•
O cidadão como sujeito de direitos e deveres
•
O desemprego, a fome e suas consequências
UNIDADE TEMÁTICA
COMPETÊNCIAS
OBJETO DO CONHECIMENTO
ESCRITA
1; 2; 3; 4; 5; 6.
Planejamento
do
texto:
organização de ideias:
Estratégias de escrita: préAtividade de planejamento e
escrita
estruturação do texto.

Práticas de escrita

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

1; 2; 3; 4; 5; 6.

Produção de textos escritos, em
formatos diversos, com a
mediação do professor:
Atividades de produção escrita de
gêneros textuais que utilizem
poucos
recursos
verbais
(mensagem, tirinhas, fotolegendas,
adivinhas, entre outros) sobre
temas ligados ao cotidiano
doestudante (sua família, seus
amigos, gostos, rotina, etc.).
Construção de repertório lexical:
Sports; Demonstrativos; Artigos;
Numerais.

HABILIDADES
(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 eseu contexto
escolar.
(EF06LI17) Construir repertório
lexical
relativo
a
temas
familiares
(escola,
família,
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Estudo do léxico
Imperativo:
Formas afirmativa e negativa.

Gramática

Caso genitivo („s):

DIMENSÃO
INTERCULTURAL

1; 2; 3; 4; 5; 6

Presença da língua inglesa no
cotidiano:
Estrangeirismos na língua
portuguesa.

1; 2; 3; 4; 5; 6.

Funções e usos da língua inglesa
em sala de aula (Classroom
language): Expressões comuns para
esclarecimento de dúvidas em sala
de aula

A língua inglesa no cotidiano
da sociedade
brasileira/comunidade.

ORALIDADE
Interação discursiva

Produção de textos orais, com a
mediação do professor:
Seleção de elementos linguísticos
(itens lexicais, estruturas sintáticas,
pronúncia
das
palavras)
e
paralinguísticos (tom de voz, ritmo
da fala).

Produção oral

LEITURA
Estratégias de leitura

1; 2; 3; 4; 5; 6

Práticas de leitura e construção
de repertório lexical

ESCRITA

1; 2; 3; 4; 5; 6.

Práticas de escrita

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

1; 2; 3; 4; 5; 6.

Estudo do léxico

Gramática

DIMENSÃO
INTERCULTURAL
A língua inglesa no cotidiano

1; 2; 3; 4; 5; 6

Compreensão geral e específica:
leitura
rápida
(skimming,
scanning):
Construção de repertório lexical e
autonomia leitora:
Uso do dicionário bilíngue no
estudo da língua.Organização de
um dicionário bilíngue.
Produção de textos escritos, em
formatos diversos, com a
mediação do professor:
Atividades de produção escrita de
gêneros textuais.

rotina diária, atividades de lazer,
esportes, entre outros).
(EF06LI21) Reconhecer o uso
do imperativo em enunciados de
atividades,
comandos
e
instruções.
(EF06LI22) Descrever relações
por meio do uso de apóstrofo (‘)
+ s.
(EF06LI25) Identificar a
presença da língua inglesa na
sociedade
brasileira/comunidade
(palavras, expressões, suportes
e esferas de circulação e
consumo) e seu significado.

(EF06LI03)
Solicitar
esclarecimentos
em
língua
inglesa sobre o que não
entendeu e o significado de
palavras
ou
expressões
desconhecidas.

(EF06LI06)
Planejar
apresentação sobre a família, a
comunidade e a escola,
compartilhando-a oralmente
com o grupo.
(EF06LI09)
Localizar
informações específicas em
texto.
(EF06LI11) Explorar ambientes
virtuais e/ou aplicativos para
construir repertório lexical na
língua inglesa.

Construção
de
repertório
lexical: Construção de repertório
lexical nas práticas de interação
oral, produção e recepção de
textos
(orais,
escritos,
multimodais).

(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 eseu
contexto escolar.
(EF06LI17)
Construir
repertório lexical relativo a
temas
familiares
(escola,
família,
rotina
diária,
atividades de lazer, esportes,
entre outros).

Adjetivos possessivos:
Uso dos adjetivos possessivos,
como em: My da dis a busdriver‖;
Let´sgoto m my house!.
Presença da língua inglesa no
cotidiano:
Os elementos e produtos culturais
de países de língua inglesa

(EF06LI23) Empregar, de
forma inteligível, os adjetivos
possessivos.
(EF06LI26)
Avaliar,
problematizando elementos/
bprodutos culturais de países
de língua inglesa absorvidos
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da
sociedade
brasileira/comunidade

absorvidos pela sociedade local;
Os efeitos da língua inglesa na
sociedade: como músicas e filmes,
produtos
importados,
festas
culturais, entre outras coisas.

pela
sociedade
brasileira/comunidade.

COMPONENTE CURRICULAR – LÍNGUA INGLESA
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV - (6º e 7ºANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS

TEMAS GERADORES:
•
A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos
•
O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber
•
O Apelo ao Consumo e a Reação do(a) Adolescente
•
Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias
•
A Convivência Social na Adolescência
•
O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho
•
O Adolescente e Trabalho Informal
•
A Família como Primeiro Espaço de Formação Social
UNIDADE TEMÁTICA
COMPETÊNCIAS
OBJETO DO CONHECIMENTO
ORALIDADE
1; 2; 3; 4; 5; 6.
Estratégias de compreensão de
textos
orais:
conhecimentos
Interação discursiva
prévios:Ideias principais de textos
oraisinformativo/jornalístico;
Compreensão de textos orais.

Compreensão oral

LEITURA
Estratégias de leitura

1; 2; 3; 4; 5; 6

Produção de textos orais, com
mediação do professor: Produção
de texto oral autoral.
Descrição de narrativas sobre fatos,
acontecimentos e personalidades
marcantes no tempo passado (como
biografias de pessoas famosas,
descrição de atividades realizadas no
dia anterior, narração das férias
passadas etc.).
Compreensão geral e específica:
leitura
rápida
(skimming,
scanning): Leitura de elementos
linguísticos simples, tais como
títulos e palavras- chave elementos
não-verbais do texto.
Objetivos de leitura:
Localização
e
seleção
de
informações específicas no texto.

Práticas de leitura e pesquisa
Partilha de leitura:
Compartilhar
informações
sobre o que se leu e emitir
opinião sobreo texto.
Procedimentos de leitura quantoda
atitude doleitor;

Atitudes
e
disposições
favoráveis do leitor

ESCRITA
Estratégias de
escrita e escrita

1; 2; 3; 4; 5; 6.
escrita:

pré-

Pré-escrita:
planejamento
de
produção escrita, com mediação do
professor:Etapas para a escrita de
um texto(planejamento, produção,
revisão).

HABILIDADES
(EF07LI03)
Mobilizar
conhecimentos
prévios
para
compreender texto oral.

(EF07LI05) Compor, emlíngua
inglesa, narrativas orais sobre fatos,
acontecimentos e personalidades
marcantes dopassado.

EF07LI06) Antecipar o sentido
global de textos em língua inglesa
porinferências, com base em
leitura rápida, observando títulos,
primeiras e últimas frases de
parágrafos
e
palavras-chave
repetidas.
(EF07LI07)
Identificar
a(s)
informação(ões)-chave departes
de um texto em língua inglesa
(parágrafos).
(EF07LI09) Selecionar, em um
texto, a informação desejada como
objetivo de leitura.
(EF07LI11) Participar de troca de
opiniões e informações sobre textos,
lidos na sala de aula ou em outros
ambientes.
(EF07LI12) Planejar a escrita de
textos em função do contexto
(público,
finalidade,layout
e
suporte).

Produção de textos escritos, em
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formatos diversos, com mediação
do professor:
Escrever
usando
estratégias
(planejame.

Práticas de escrita

CONHECIMENTO
LINGUÍSTICO

1; 2; 3; 4; 5; 6.

Estudo do léxico

Construção de repertório lexical:
Preposições;
Verbos regulares e irregulares;
Conectores (and, but, because, then,
so, before, after, entre outros.).
Passado simples e contínuo
(formas afirmativa, negativa e
interrogativa): Verbos regulares e
irregulares; Passado contínuo.

Gramática

DIMENSÃO
INTERCULTURAL
A língua inglesa no mundo

1; 2; 3; 4; 5; 6.

ORALIDADE

1; 2; 3; 4; 5; 6.

A língua inglesa como língua
global
na
sociedade
contemporânea: Onde a língua
inglesa está presente: como língua
oficial, como segunda língua.
INTERVIEWING
AND
KNOWING YOUR STORY

Interação discursiva
Compreensão de textos orais de
cunho descritivo ou narrativo:
Compreensão de informações
gerais do texto oral pelo
reconhecimento do contexto, da
finalidade, do assunto e dos
interlocutores.
Informações gerais do texto oral
pelo reconhecimento do contexto, da
finalidade, do assunto e dos
interlocutores.

Compreensão oral

Produção oral

LEITURA

1; 2; 3; 4; 5; 6

Estratégias de leitura

Práticas de leitura e pesquisa

Produção de textos orais,
com
mediação
do
professor: Narrativas sobre
fatos,
acontecimentos
epersonalidadesmarcantes no
tempo
passado
(como
biografias
de
pessoas
famosas,
descrição
de
atividades realizadas no dia
anterior, narração das férias
passadas etc.)
Construção do sentido
global do texto:
Assunto principal nos parágrafos
de um texto bem como seu
ordenamento
(temático,
cronológico,
por
exemplo)
paraconstruir seu sentido geral.
Leitura de textos digitais para
estudo: Textos informativos em
inglês
publicado
em
ambientesvirtuais; Características
específicas diferenciam fontes
confiáveis de fontes nãoconfiáveis de pesquisa (por
exemplo: o site tem um nome
conhecido
que
possui

(EF07LI14)
Produzir
textos
diversos
sobre
fatos,
acontecimentos e personalidades
do passado (linha do tempo/
timelines, biografias, verbetes de
enciclopédias,
blogues,
entreoutros).
EF07LI15) 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).

(EF07LI18) Utilizar o passado
simples e o passado contínuo para
produzir textos orais e escritos,
mostrando relações de sequência e
causalidade.
(EF07LI21) Analisar o alcance
da língua inglesa e os seus
contextos de uso no mundo
globalizado.
(EF07LI02)
Entrevistar
os
colegas para conhecer suas
histórias de vida.
(EF07LI04)
Identificar
o
contexto, a finalidade, o assunto e
os interlocutores em textos orais
presentes no cinema, na internet,
na televisão, entre outros.

(EF07LI05) Compor, em língua
inglesa, narrativas orais sobre
fatos,
acontecimentos
e
personalidades marcantes do
passado.

(EF07LI08) Relacionar as partes
de um texto (parágrafos) para
construir seu sentido global.

(EF07LI10)
Escolher,
em
ambientes virtuais, textos em
língua
inglesa,
de
fontes
confiáveis, para estudos/pesquisas
escolares.
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ESCRITA
Práticas de escrita

1; 2; 3; 4; 5; 6

CONHECIMENTO
LINGUÍSTICO
Estratégias de escrita:
escrita e escrita

1; 2; 3; 4; 5; 6.
pré-

Estudo do léxico

credibilidade?O
artigo
está
assinado? Etc.).
Produção
de
textos
escritos, em formatos
diversos, com mediação
do professor:

Escrita: organização em
parágrafos ou tópicos,
com
mediação
do
professor:

Pronúncia:
Passado simples de verbos
regulares.

(EF07LI16)
Reconhecer
a
pronúncia de verbos regulares no
passado (ed).

Polissemia:
Os significados distintos que uma
palavra pode ter de acordo com o
seu contexto de uso (como é o caso
de play, por exemplo).
Pronomes do caso reto e do caso
oblíquo
Funções de sujeito e objeto em uma
frase;
Pronomes distintos em
inglês (‗subject pronouns‘
e ‗object pronouns‘)

Gramática

DIMENSÃO
INTERCULTURAL
Comunicação intercultural

1; 2; 3; 4; 5; 6.

(EF07LI14)
Produzir
textos
diversos
sobre
fatos,
acontecimentos e personalidades
do passado (linha do tempo/
timelines, biografias, verbetes de
enciclopédias, blogues, entre
outros).
(EF07LI13) Organizar texto em
unidades de sentido, dividindo-o
em parágrafos ou tópicos e
subtópicos,
explorando
as
possibilidades de organização
gráfica, de suporte e de formato
dotexto.

Verbo modal can (presente e
passado):
Compreensão de como ele
é usado em interações orais
e em textos (orais, escritos,
multimodais.
Variação linguística:
Diferentes modos de expressar
ideias, conceitos e/ou descrever a
realidade em inglês;
Educação
linguística
voltada
para
a
interculturalidade.

(EF07LI17) Explorar o caráter
polissêmico de palavras de acordo
com o contexto de uso.

(EF07LI19) Discriminar sujeito
de objeto utilizando pronomes a
eles relacionados.

(EF07LI20) Empregar, de forma
inteligível, o verbo modal can para
descrever habilidades (no presente
e no passado).
(EF07LI22) Explorar modos de
falar em língua inglesa, refutando
preconceitos e reconhecendo a
variação
linguística
como
fenômeno natural das línguas.
(EF07LI23)
Reconhecer
a
variação
linguística
como
manifestação de formas depensar e
expressar o mundo.

COMPONENTE CURRICULAR – LÍNGUA INGLESA
TEMPO FORMATIVO II – EIXO V - (8º e 9ºANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA
TEMAS GERADORES :
•
Diversidade Cultural
•
Gênero: o lugar da mulher na sociedade
•
Identidade afro-brasileira e Indígena
•
A família e a sociedade plural: crise e sentidos
•
Projeto de Vida
UNIDADE TEMÁTICA
COMPETÊNCIAS OBJETO DO
CONHECIMENTO
ORALIDADE
1; 2; 3; 4; 5; 6.
Negociação de sentidos (malentendidos no uso da língua
Interação discursiva
inglesa
e
conflito
de
opiniões): Vivência oral com
o idioma em situações
contextualizadas.

HABILIDADES
(EF08LI01) Fazer uso da língua inglesa
para resolver mal- entendidos, emitir
opiniões e esclarecer informações por
meio de paráfrases ou justificativas.
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Compreensão oral

LEITURA

1; 2; 3; 4; 5; 6

Estratégias de leitura

Compreensão de textos orais,
multimodais,
de
cunho
informativo/jornalístico:
Compreensão geral das ideias
principais de textos orais, de
cunho
informativo/jornalístico.
Construção de sentidos por
meio
de
inferências
e
reconhecimento de implícitos;
Construção de sentidos do
texto,
articulando
com
conhecimentos prévios de
mundo do leitor;
Compreensão
de
textos
escritos, multimodais.

Práticas de leitura e fruição

ESCRITA
Estratégias
escrita

1; 2; 3; 4; 5; 6
de

escrita:

pós-

Práticas de escrita

CONHECIMENTO
LNGUÍSTICO

1; 2; 3; 4; 5; 6

Estudo do léxico

Leitura de textos de cunho
artístico/literário:
Desenvolvimento de atitude
positiva em relação ao
comportamento
e
a
competência leitora.
Revisão de textos com a
mediação do professor:
Produção escrita, baseando-se
em critérios pré-estabelecidos
(organização
textual,
finalidade,
adequação
ao
público leitor, dentre outras).
Produção de textos escritos
com
mediação
do
professor/colegas: Uso da
língua inglesa de modo
multimodal (linguagem verbalescrita, linguagem visual, e/ou
elementos
sonoros
combinados), dentro do recorte
temático
descrito
pela
habilidade (sonhos e projetos
futuros).
Construção de repertório
lexical:
Observação de diferentes
estruturas, modos de expressar
determinadas ideias em língua
inglesa.

GRAMÁTICA

DIMENSÃO
INTERCULTURAL

1; 2; 3; 4; 5; 6.

Manifestações culturais

ORALIDADE

1; 2; 3; 4; 5; 6.

Interação discursiva

Verbos para indicar o
futuro: Will nas formas
afirmativa, interrogativa e
negativa Forma contracta
Going to Modal may Would.
Construção de repertório
artístico- cultural:
A língua inglesa enquanto
ferramenta de acesso a
manifestações
artísticoculturais de outros povos.
Usos
de
recursos
linguísticos
e
paralinguísticos
no
intercâmbio oral:
- A função dos recursos
linguísticos em situações de
interação oral
Produção de textos orais com

(EF08LI03) Construir o sentido global de
textos orais, relacionando suas partes, o
assunto principal e informações relevantes.

(EF08LI05) Inferir informações e relações
que não aparecem de modo explícito no
texto para construção de sentidos.

(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.

(EF08LI09) Avaliar a própria produção
escrita e a de colegas, com base no
contexto de comunicação (finalidade e
adequação ao público, conteúdo a ser
comunicado,
organização
textual,
legibilidade,estrutura de frases).

(EF08LI11)
Produzir
textos
(comentários
em
fóruns,
relatos
pessoais,
mensagens
instantâneas,
tweets, reportagens, histórias de ficção,
blogues, entre outros), com o uso de
estratégias de escrita (planejamento,
produção de rascunho, revisão e edição
final), apontando sonhos e projetos para
o futuro (pessoal, da família, da
comunidade ou do planeta).
(EF08LI12) Construir repertório lexical
relativo a planos, previsões e expectativas
para o futuro.

(EF08LI14) Utilizar formas verbais do
futuro para descrever planos e
expectativas e fazer previsões.

(EF08LI18) Construir repertório cultural
por meio do contato com manifestações
artístico-culturais vinculadas à língua
inglesa (artes plásticas e visuais, literatura,
música, cinema, dança, festividades, entre
outros), valorizando a diversidade entre
culturas.
(EF08LI02) Explorar o uso de recursos
linguísticos
(frases
incompletas,
hesitações, entre outros) e paralinguísticos
(gestos, expressões faciais, entre outros)
em situações de interação oral.

(EF08LI04) Utilizar recursos e repertório
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Produção oral

LEITURA

1; 2; 3; 4; 5; 6.

Avaliação dos textos lidos

autonomia:
Will nas formas afirmativa,
negativa e interrogativa
Going to Modal may Would

linguísticos
apropriados
para
informar/comunicar/falar
do
futuro:
planos, previsões, possibilidades e
probabilidades

Reflexão pós-leitura:
Diferentes
perspectivas,
opiniões e posicionamentos
sobre um mesmo assunto em
um texto lido.

(EF08LI08) Analisar, criticamente, o
conteúdo de textos, comparando diferentes
perspectivas apresentadas sobre um
mesmo assunto.

COMPONENTE CURRICULAR – LÍNGUA INGLESA
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV- (8º e 9º ANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO
TEMAS GERADORES:
•
Ações coletivas para a construção da cidadania
•
Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência
•
O cidadão como sujeito de direitos e deveres
•
O desemprego, a fome e suas consequências
UNIDADE TEMÁTICA
COMPETÊNCIAS
OBJETO DO
CONHECIMENTO
ESCRITA
1; 2; 3; 4; 5; 6.
Revisão de textos com a
mediação do professor:
Estratégias de escrita: pósJulgamento da produção escrita,
escrita
baseando-se em critérios préestabelecidos (organização textual,
finalidade, adequação ao público
leitor, dentre outras).
CONHECIMENTO
1; 2; 3; 4; 5; 6
Formação
de
palavras:
LINGUÍSTICO
prefixos e sufixos:
Conhecer
o
significado
de
Estudo do léxico
diferentes sufixos e prefixos na
formação de palavras em inglês.
Comparativos e superlativos: As
formas comparativas e superlativas
de adjetivos.

Gramática

Quantificadores:
Some, any, many, much.

DIMENSÃO
INTERCULTURAL

1; 2; 3; 4; 5; 6.

Comunicação intercultural

ORALIDADE
Produção oral

1; 2; 3; 4; 5; 6

LEITURA
Práticas de leitura e fruição

1; 2; 3; 4; 5; 6

Avaliação dos textos lidos

1; 2; 3; 4; 5; 6.

Impacto
de
aspectos
culturais na comunicação:
Pesquisa e análise sobre como os
gestos,
expressões
e
comportamentos
estão
relacionados a aspectos culturais
de diferentes povos.
Produção de textos orais com
autonomia:
Construção
de
repertório
lexical relativo a planos,
previsões eexpectativas para o
futuro.
Leitura de textos de
cunho
artístico/literário:
Exploração de ambientes
virtuais e/ou aplicativos para
acessarobras literárias em
língua inglesa.
Reflexão pós-leitura:

HABILIDADES
(EF08LI09) Avaliar a própria
produção escrita e a de colegas, com
base no contexto de comunicação
(finalidade e adequação ao público,
conteúdo a ser comunicado,
organização textual, legibilidade,
estrutura de frases).
(EF08LI13) Reconhecer sufixos e
prefixos comuns utilizados na
formação de palavras em língua
inglesa.

(EF08LI15) Utilizar, de modo
inteligível,
as
formas
comparativas e superlativas de
adjetivos
para
comparar
qualidades e quantidades.
(EF08LI16) Utilizar, de modo
inteligível, corretamente, some,
any, many, much.
(EF08LI19) Investigar de que
forma
expressões,
gestos
e
comportamentos são interpretados
em função de aspectos culturais

(EF08LI04) Utilizar recursos e
repertório linguísticos apropriados
para informar/comunicar/falar do
futuro: planos, previsões,
possibilidades e probabilidades.
(EF08LI07) Explorar ambientes
virtuais e/ou aplicativos para acessar e
usufruir do patrimônio artístico
literário em língua inglesa.

(EF08LI08) Analisar, criticamente,

320

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
341 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

ESCRITA

1; 2; 3; 4; 5; 6.

Estratégias de escrita: pósescrita
CONHECIMENTO
LINGUÍSTICO

1; 2; 3; 4; 5; 6.

Diferentes perspectivas, opiniõese
posicionamentos sobre um mesmo
assunto em um texto lido.
Revisão de textos com a
mediação do professor:
A coerência/clareza de
ideias expressas no texto;
Elementos de coesão textual.
Pronomes relativos:
Who, which, that, whose.

Gramática
DIMENSÃO
INTERCULTURAL

1; 2; 3; 4; 5; 6.

A língua inglesa no cotidiano
da
sociedade
brasileira/comunidade

Impacto de aspectos culturais na
comunicação:
Entendimentos entre pessoas de
diferentes culturas, que usam o
inglês para a comunicação entre
elas;Mal-entendidos em situações
de uso da língua.
Reflexão pós-leitura:
Diferentes perspectivas, opiniões e
posicionamentos sobre um mesmo
assunto em um texto lido.

Avaliação dos textos lidos

o conteúdo de textos, comparando
diferentes perspectivas apresentadas
sobreum mesmo assunto.
(EF08LI10) Reconstruir o texto,
com
cortes,
acréscimos,
reformulações e correções, para
aprimoramento, edição e publicação
final.
(EF08LI17) Empregar, de modo
inteligível, os pronomes relativos
(who, which, that, whose) para
construir períodos compostos por
subordinação.
(EF08LI20) Examinar fatores que
podem impedir o entendimento entre
pessoas de culturas diferentes que
falam a língua inglesa.

(EF08LI08) Analisar, criticamente, o
conteúdo de textos, comparando
diferentes perspectivas apresentadas
sobre um mesmo assunto.

COMPONENTE CURRICULAR – LÍNGUA INGLESA
TEMPO FORMATIVO II – EIXO V - (8º e 9º ANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS

TEMAS GERADORES:
•
A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos
•
O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber
•
O Apelo ao Consumo e a Reação do(a) Adolescente
•
Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias
•
A Convivência Social na Adolescência
•
O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho
•
O Adolescente e Trabalho Informal
•
A Família como Primeiro Espaço de Formação Social
UNIDADE TEMÁTICA
COMPETÊNCIAS OBJETO DO CONHECIMENTO
ORALIDADE
1; 2; 3; 4; 5; 6
Funções e usos da língua inglesa:
persuasão:
Interação discursiva
Vivência oral com a língua inglesa.

Compreensão oral

Produção oral

LEITURA
Estratégias de leitura

1; 2; 3; 4; 5; 6

HABILIDADES
(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.

Compreensão de textos
orais, multimodais, de
cunho argumentativo:
Compreensão de textos orais, de
cunho argumentativo.

(EF09LI02) Compilar as ideiaschave de textos por meio de tomada
de notas.

Produção de textos orais com
autonomia:
Produção oral do
estudante;
Exposição oral de resultado de
pesquisa por meio de notas, gráficos,
tabelas, entre outros.

(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 eimagens,
tamanho de letras), utilizados nos
textos
publicitários
e
de

Recursos de persuasão:
Leitura
crítica
de
textos
publicitários e de propaganda;
Elementos linguísticos e nãolinguísticos usados para persuasão
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(uso de cores e imagens, escolha
de palavras, tamanho de letras
etc.).
Recursos de argumentação:
Estratégias de compreensãode
textos;
Leitura crítica e deletramento
crítico.
Práticas de leitura e novas
tecnologias

1; 2; 3; 4; 5; 6

CONHECIMENTO
LINGUÍSTICO

1; 2; 3; 4; 5; 6

Estudo do léxico

Reflexão pós-leitura:
Avaliação de textos produzidos
por colegas.

(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:
Observação da organização
textual e do propósito do
texto argumentativo que será
rascunhado;
Produção de textos em língua
inglesa.
Usos de linguagem em meio
digital: “internet”:
Significado e função das novas
formas de escrita na constituição
das
mensagens
(emojis,
abreviações, internet, etc.).

Gramática

1; 2; 3; 4; 5; 6.

A língua inglesa no mundo

ESCRITA

1; 2; 3; 4; 5; 6.

Estratégias de escrita

Práticas de escrita

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS
Estudo do léxico

1; 2; 3; 4; 5; 6.

(EF09LI06) Distinguir fatos de
opiniões em textos argumentativos
da esfera jornalística.

(EF09LI08) Explorar ambientes
virtuais
de
informação
e
socialização, analisando a qualidade
e a validade das informações
veiculadas.

Orações condicionais (tipos 1 e 2):

DIMENSÃO
INTERCULTURAL

elementos

Informações
em
ambientesvirtuais: Práticas de
leitura e o uso denovas
tecnologias.

Avaliação dos textos lidos

ESCRITA
Estratégias de escrita

propaganda,
como
deconvencimento.

Expansão da língua
inglesa:
contexto
histórico:
Expansão da língua inglesa pelo
mundo e sua relação com o processo
de colonização nas Américas,
África, Ásia e Oceania.
Escrita: construção da persuasão
Produção escrita de textos autorais
persuasivos da esfera publicitária
que utilizem recursos verbais
(jogos de palavras, por exemplo) e
não- verbais (uso de cores, por
exemplo).
Produção de textos escritos, com
mediação do professor/colegas:
Essa habilidade articula outras que
remetem à natureza processual da
escrita (planejamento, produção,
revisão)
e
o
propósito
comunicativo do ato de escrever.
Conectores (linking words):
Conjunções.

(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.
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
das
mensagens.
(EF09LI15) Empregar, de modo
inteligível, as formas verbais em
orações condicionais dos tipos 1 e 2
(If-clauses).
(EF09LI17)
Debater
sobre
a
expansão da língua inglesa pelo
mundo, em função do processo de
colonização nas Américas, África,
Ásia e Oceania.

(EF09LI11) Utilizar recursos verbais
e não verbais para construção da
persuasão em textos daesfera
publicitária, de forma adequada ao
contexto de circulação (produção
ecompreensão).
(EF09LI12)
Produzir
textos
(infográficos, fóruns de discussão
on-line,
fotorreportagens,
campanhas publicitárias, memes,
entre outros) sobre temas de
interesse coletivo local ou global,
que revelem posicionamento crítico.
(EF09LI14) Utilizar conectores
indicadores de adição, condição,
oposição, contraste, conclusão e
síntese como auxiliares na
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construçãodaargumentação
intencionalidadediscursiva.
Verbos modais: should, must, have
to, may e might:
Gramática

DIMENSÃO
INTERCULTURAL
A língua inglesa no cotidiano
da
sociedade
brasileira/
comunidade.

1; 2; 3; 4; 5; 6.

A língua inglesa e seu papel no
intercâmbio
científico,
econômico e político:
Entendimento da função social e
política do inglês como língua
franca.

ORALIDADE
Compreensão oral

1; 2; 3; 4; 5; 6.

LEITURA

1; 2; 3; 4; 5; 6.

Compreensão de textos
orais, multimodais, de
cunho argumentativo:
Textos
orais,
de
cunho
argumentativo (com um propósito
político e social local), localizando
e
compreendendo
os
posicionamentos defendidos e
refutados pelos participantes.
Recursos de argumentação:
Estratégias de compreensão de
textos;
Leitura
crítica
e
deletramento crítico.
Construção de identidades
no mundo globalizado:
-A íngua inglesa viabiliza a
comunicação.

Estratégias de leitura

DIMENSÃO
INTERCULTURAL
Comunicação intercultural

5.2.4

1; 2; 3; 4; 5; 6.

e

(EF09LI16) Empregar, de modo
inteligível, os verbos should, must,
have to, may e might para indicar
recomendação, necessidade ou
obrigação e probabilidade.
(EF09LI18) Analisar a importância
da
língua
inglesa
para
o
desenvolvimento
das
ciências
(produção, divulgação e discussão
de novos conhecimentos), da
economia e da política no cenário
mundial.
EF09LI03)
Analisar
posicionamentos
defendidos
e
refutados em textos orais sobre
temas de interesse social e coletivo.

(EF09LI07) Identificar argumentos
principais e as evidências/exemplos
que os sustentam.

(EF09LI19) Discutir a comunicação
intercultural por meio da língua
inglesa como mecanismo de
valorização pessoal e de construção
de identidades nomundo globalizado.

Educação Física

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

1. Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a organização da
vida coletiva e individual.

2. Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades
deaprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no processo de ampliação do acervo
cultural nesse campo.

3. Refletir, criticamente,sobre as relações entre arealização das práticas corporais e os processos de
saúde/doença, inclusive no contexto das atividades laborais.

4. Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética corporal,
analisando, criticamente, os modelos disseminados na mídia e discutir posturas consumistas e
preconceituosas.

5. Identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e combater
posicionamentos discriminatórios em relação às práticas corporais e aos seus participantes.

6. Interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às diferentes práticas
corporais, bem como aos sujeitos que delas participam.
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7. Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural dos povos e
grupos.

8. Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento em
contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a promoção da saúde.

9. Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e produzindo
alternativas para sua realização no contexto comunitário.

10. Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas,
esportes, lutas, práticas corporais de aventura e capoeira, valorizando o trabalho coletivo e o
protagonismo.
COMPONENTE CURRICULAR – EDUCAÇÃO FÍSICA
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV - (6º e 7ºANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA
TEMAS GERADORES :
•
Diversidade Cultural
•
Gênero: o lugar da mulher na sociedade
•
Identidade afro-brasileira e Indígena
•
A família e a sociedade plural: crise e sentidos
•
Projeto de Vida
UNIDADE
COMPETÊNCIAS OBJETO DO
HABILIDADES
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; JOGOS ELETRÔNICOS
(EF67EF01) Experimentar e fruir,
Brincadeiras e jogos
9; 10.
- Origem e evolução dos jogos
na escola e fora dela, jogos
eletrônicos;
eletrônicos diversos, valorizando
- Experimentação das sensações e respeitando os sentidos e
produzidas
com
os
jogos significados atribuídos a eles por
eletrônicos;
diferentes grupos sociais e
- Diferentes tecnologias disponíveis etários.
para os jogos eletrônicos.
(EF67EF02)
Identificar
as
transformações nas características dos
Transformações
nas jogos eletrônicos em função dos
características dos jogos eletrônicos avanços das tecnologias e nas
em função dos avanços das respectivas exigências corporais
tecnologias.
colocadas por esses diferentes tipos
de jogos.
Esportes
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; ESPORTES
DE
(EF67EF03) Experimentar e fruir
9; 10.
MARCA: SALTOS
esportes de marca, precisão, invasão,
valorizando o trabalho coletivo e o
HORIZONTAIS
protagonismo.
Aprimorar
capacidades
coordenativas.
Competição de saltos na unidade
escolar.
Esportes

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9; 10.

ESPORTES DE PRECISÃO:
BALEADO
- Princípios básicos(organização
interna);
- Regras básicas e modificadas
pelos alunos;

(EF67EF04) Praticar um ou mais
esportes de marca, precisão, invasão
oferecidos pela escola, usando
habilidades técnico-táticas básicas e
respeitando regras.

-

ESPORTES
DE
INVASÃO:
HANDEBOL
- Fundamentos técnico
táticos básicos;
- Aprimoramento das
regras oficiais.
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Ginásticas

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;
8; 9; 10.

GINÁSTICA
DE
CONDICIONAMENTO
FÍSICO
Evolução
do
homem
x
condicionamento físico;
- Conceito de capacidades físicas;
- Exercícios ginásticos com valências:
força, velocidade,
resistência,
flexibilidade.
- Procedimentos e normas de convívio
que viabilizem a participação de todos
na prática de exercícios físicos,

Lutas

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;
8; 9; 10.

LUTAS NO BRASIL: JUDÔ
- Contexto histórico, cultural do judô;
Capacidades
físicas
básicas
requeridas para o judô;
- Fundamentos básicos do judô.
LUTAS
NO
BRASIL:
TAEKWONDO
- Contexto histórico e cultural;
Capacidades
físicasbásicas;Fundamentos básicos;
Regras básicas e normas
desegurança.
- As características daslutas do Brasil.

(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.
(EF67EF09)
Construir,
coletivamente, procedimentos e
normas de convívio que viabilizem
a participação de todos na prática de
exercícios físicos, com o objetivo
depromover a saúde.
(EF67EF14) Experimentar, fruir e
recriar diferentes lutas do Brasil,
valorizando a própria segurança e
integridade física, bem como as dos
demais.

(EF67EF15) Planejar e utilizar
estratégias básicas das lutas do
Brasil, respeitando o colega como
oponente.
(EF67EF16)
Identificar
as
características (códigos, rituais,
elementos
técnico-táticos,
indumentária, materiais, instalações,
instituições) daslutas do Brasil.

COMPONENTE CURRICULAR – EDUCAÇÃO FÍSICA
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV - (6º e 7ºANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO
TEMAS GERADORES:
•
Ações coletivas para a construção da cidadania
•
Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência
•
O cidadão como sujeito de direitos e deveres
•
O desemprego, a fome e suas consequências
UNIDADE
COMPETÊNCIAS
OBJETO DO
HABILIDADES
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
Brincadeiras e jogos
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; JOGOS ELETRÔNICOS
(EF67EF01). Experimentar e
10.
- Origem e evolução dos jogos fruir, na escola e fora dela, jogos
eletrônicos;
eletrônicos diversos, valorizando
- Experimentação das sensações e respeitando os sentidos e
produzidas com os jogos significados atribuídos a eles por
eletrônicos;
diferentes grupos sociais e
- Identificação e reconhecimento etários.
das
diferentes
tecnologias
disponíveis para os jogos (EF67EF02)
Identificar
as
eletrônicos;
transformações
nas
- Entendimento das influências características
dos
jogos
do sedentarismo na saúde a eletrônicos em função dos
partir dos jogos eletrônicos.
avanços das tecnologias e nas
respectivas exigências corporais
colocadas por esses diferentes
tipos de jogos.
Esportes
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; ESPORTES DE INVASÃO: (EF67EF05). Planejar e utilizar
10.
BASQUETE
estratégias para solucionar os
Aprimoramento
de desafios técnicos e táticos, tanto
fundamentos técnicos;
nos esportes de marca, precisão,
- Introdução de sistemas táticos invasão como nas modalidades
esportivas
escolhidas
para
de jogo;
- Jogo inclusivo (adaptado) praticar de forma específica.

325

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
346 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

Regras básicas.
ESPORTE
DE
REDE:
VOLEIBOL
- Fundamentos técnicos básicos;
- Regras oficiais básicas;
- Sistema de jogo básico.

Danças

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
10.

Práticas corporais de
aventura

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
10.

DANÇAS URBANAS: HIP
HOP
- Contexto histórico e cultural
das danças urbanas;
- Valências físicas requeridas
paraas danças urbanas;
- Elementos coreográficos das
danças urbanas: hip hop.

SKATISMO
E/OU
PATINAÇÃO:
- Contexto histórico da
modalidade: origem e
evolução;
- Características dos ambientes
ideais e possíveis para a prática;
Equipamentos
e
suas
características;
- Normas e equipamentos de
segurança para a modalidade;
- Padrões do movimento e
intensidades
de
esforço
requeridos para a realização das
manobras.
- Respeito ao patrimônio
público;
- Prática segura em diversos
espaços;
- Prevenção de acidentes.

Danças

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
10.

DANÇAS
URBANAS:
BREAKDANCE
Contexto
histórico
e
culturaldas dançasurbanas;
- Valências físicas requeridas
paraas dançasurbanas;
- Elementos coreográficos das
danças urbanas: breakdance;

- Diferenciar as danças urbanas

(EF35EF05) Experimentar e fruir
diversos tipos de esportes de
campo e taco, rede/parede e
invasão,
identificando
seu
elementos comuns e criando
estratégias individuais e coletivas
básicas para sua execução,
prezando pelo trabalho coletivo e
pelo
protagonismo.
(ET67EF11).
Experimentar,
fruir, e recriar danças urbanas,
identificando seus elementos
constitutivos (ritmo, espaço,
gestos).
(EF67EF12). Planejar e utilizar
estratégias
para
aprender
elementos constitutivos das
danças urbanas.
(EF67EF13) Diferenciar as
danças urbanas das demais
manifestações
dacultura,
valorizando e respeitando os
sentidos
e
significados
atribuídos a eles por diferentes
grupos sociais.
(EF67EF21)
Identificar
a
origem das práticas corporais de
aventura e as possibilidades de
recriá-las, reconhecendo as
características
(instrumentos,
equipamentos de segurança,
indumentária, organização) e
seus tipos de práticas.
(EF67EF18) Experimentar e
fruir
diferentes
práticas
corporais de aventura urbanas,
valorizando a própria segurança
e integridade física, bem como
as dos demais.
(EF67EF19) Identificar os
riscosdurante a realização de
práticas corporais de aventura
urbanas e planejar estratégias
para sua superação.
(EF67EF20) Executar práticas
corporais de aventura urbanas,
respeitando
o
patrimônio
público e utilizando alternativas
para
a
prática
segura
emdiversos espaços.
(ET67EF11) Experimentar, fruir,
e
recriar
danças
urbanas,
identificando seus elementos
constitutivos (ritmo, espaço,
gestos).

(EF67EF12) Planejar e utilizar
estratégias
para
aprender
elementos
constitutivos
das
danças urbanas.
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das demais manifestações das
danças;
- Valorização e respeitoaos
sentidos e significados que a
pessoas atribuem a estas danças.

(EF67EF13)
Diferenciar
as
danças urbanas das demais
manifestações
da
dança,
valorizando e respeitando os
sentidos e significados atribuídos
a eles por diferentes grupos
sociais.

COMPONENTE CURRICULAR – EDUCAÇÃO FÍSICA
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV - (6º e 7ºANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS

TEMAS GERADORES:
•
A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos
•
O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber
•
O Apelo ao Consumo e a Reação do(a) Adolescente
•
Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias
•
A Convivência Social na Adolescência
•
O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho
•
O Adolescente e Trabalho Informal
•
A Família como Primeiro Espaço de Formação Social
UNIDADE
COMPETÊNCIAS OBJETO DO
HABILIDADES
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
Jogos
e
brincadeiras (EF67EF01BA) - Recriar, individual e
Brincadeiras
9; 10.
populares do Brasil (de coletivamente, e experimentar, na escola e
e jogos
matriz indígena e africana) fora dela, brincadeiras e jogos populares do
e do mundo.
Brasil e do mundo, incluindo aqueles de
matriz indígena e africana, e demais práticas
corporais tematizadas na escola, adequandoas aos espaços públicos disponíveis.

Esportes

Danças

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9; 10.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9; 10.

ESPORTE
DE
INVASÃO: FUTEBOL /
FUTSAL
- Fundamentos técnicos –
aprimoramento;
- Capacidades físicas –
aprimoramento;
- Sistemas táticos de jogo;
- Regras oficiais;
- Violência no esporte.
DANÇAS
DE
SALÃO:
FESTIVAL DE DANÇAS
DE SALÃO
Identificação
elaboração de elementos
coreográficos da dança
de salão;
Identificação
de
instrumentos e elementos
musicais da dança de salão;
- Organização e participação
de um festival de danças de
salão.
Entendimento
e
reconhecimento das danças
como
possibilidade
de
estabelecer relações sociais e
culturais;
- Estereótipos e preconceitos
relativos a danças de salão e

(EF67EF03BA) –Experimentar e utilizar
jogos como instrumento pedagógico.
(EF89EF01) Experimentar diferentes
papéis (jogador, árbitro e técnico) e fruir os
esportes de rede/parede, campo e taco,
valorizando o trabalho coletivo e o
protagonismo.
(EF89EF02) Praticar um ou mais esportes
de rede/parede, campo e taco, invasão
oferecidos pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas.
EF89EF12) Experimentar, fruir e criar
danças de salão, valorizando a
diversidade cultural e respeitando a
tradição dessas culturas.
(EF89EF13) Planejar e utilizar
estratégias para se apropriar dos
elementos constitutivos (ritmos, espaço,
gestos) das danças de salão.
(EF89EF14) Discutir estereótipos e
preconceitos relativos a danças de salão e
demais práticas corporais e propor
alternativas para sua superação.
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Práticas
corporais de
aventura

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9; 10.

demais práticas corporais.
- Relações culturais;
- Capoeira, históriae cultura.
-Saúde, doença, lazerativo,
Práticas
corporais,atividade
física e sedentarismo.
Grandes mestres da capoeira
(ênfase na Bahia).
- Diferenças de atividade
física/ sedentarismo, saúde/
doença,
lazer/
trabalho,
inatividadefísica/sedentarismo.

(EF67EF28BA) – Compreender a capoeira
como jogo e dança e seu significado como
patrimônio imaterial.
(EF67EF29BA) – Identificar e compreender a
relevância social dos grandes mestres da
capoeira, com ênfase na Bahia.
(EF67EF30BA) – Diferenciar atividade
física/ sedentarismo, saúde/ doença, lazer/
trabalho, inatividade física/sedentarismo e
propor formas
de
reversão desses
comportamentos.

COMPONENTE CURRICULAR – EDUCAÇÃO FÍSICA
TEMPO FORMATIVO II – EIXO V - (8º e 9ºANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA
•
•
•
•
•
UNIDADE
TEMÁTICA
Esportes

Ginásticas

TEMAS GERADORES :
Diversidade Cultural
Gênero: o lugar da mulher na sociedade
Identidade afro-brasileira e Indígena
A família e a sociedade plural: crise e sentidos
Projeto de Vida
COMPETÊNCIAS OBJETO DO
CONHECIMENTO
1; 2; 3; 4; 5; 6; ESPORTE DE REDE: VOLEI
7; 8; 9; 10.
DE PRAIA E VOLEIBOL
Contexto
histórico;
-Fundamentos
técnicos
da
modalidade;
- Sistemas de jogo: dinâmica
de ataque e defesa;
- Regras oficiais da modalidade;

1; 2; 3; 4; 5; 6;
7; 8; 9; 10.

ESPORTE DE PRECISÃO:
FRESCOBOL
- Contexto histórico;
Fundamentos
e
princípios
básicos;
- Regras básicas e modificadas.
GINÁSTICA
DE
CONDICIONAMENTO
FÍSICO
- Aptidão física para
esporte de rendimento
e para a saúde;
- Testes padronizados de
aptidão física;
- Ginastica laboral;
- Ginástica localizada.

HABILIDADES
(EF89EF01)
Experimentar
diferentes papéis (jogador, árbitro e
técnico) e fruir os esportes de
rede/parede, campo e taco, invasão
e, valorizando o trabalho coletivo e
o protagonismo.
(EF89EF02) Praticar um ou mais
esportes de rede/parede, campo e taco
e invasão oferecidos pela escola,
usando habilidades técnico-táticas
básicas.

(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.

GINÁSTICA
DE
CONSCIENTIZAÇÃO
CORPORAL: YOGA
Contexto histórico da Yoga;
Fundamentos (posturas) da Yoga;
Respiração e relaxamento e
meditação.

(EF89EF08)
Discutir
as
transformações históricas dos padrões
de desempenho, saúde e beleza,
considerandoa forma como são
apresentados nos diferentes meios
(científico, midiático,etc.).

- A prática excessiva de
exercícios físicos;
- Uso de medicamentos para o
corpo.

(EF89EF09) Problematizar a prática
excessiva de exercícios físicos e o uso
de medicamentos para a ampliação do
rendimento ou potencialização das
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transformações corporais.
-Tipos
de
ginástica
conscientização corporal,

de

- Diferenças e semelhanças entre
a ginástica de conscientização
corporale as de condicionamento
físico.

Danças

Lutas

1; 2; 3; 4; 5; 6;
7; 8; 9; 10.

1; 2; 3; 4; 5; 6;
7; 8; 9; 10.

DANÇAS
DE
SALÃO:
FORRÓ,
SAMBADE
GAFIEIRA,
Identificação
e
reconhecimento dos elementos
culturais do forró e samba de
gafieira;
- Identificação das habilidades
motoras que compõem a dança;
- Entendimento da dança no
tempo e espaço e com o outro;
- Estereótipos e preconceitos
relativos a danças de salão e
demais práticas corporais;
- Características: ritmos, gestos,
coreografias e músicas das danças
de salão;
- Transforções históricas dessas
danças;
- Os grupos de origem das
danças de salão.
LUTAS DO MUNDO: SUMÔ
- Contexto histórico, cultural
dosumô;
- Capacidades físicas básicas
requeridas para osumô.
- Fundamentos básicos do sumô;
Regras
básicas
dosumô.
- Estratégias básicas
das lutas do Brasil
- Respeitoao colega
oponente.

(EF89EF10) Experimentar e fruir
um ou mais tipos de ginástica de
conscientização
corporal,
identificando
as
exigências
corporais dos mesmos.
(EF89EF11) Identificar as diferenças
e semelhanças entre a ginástica de
conscientização corporal e as de
condicionamento físico e discutir
como a prática de cada uma dessas
manifestações pode contribuir para a
melhoria das condições de vida,
saúde, bem-estar e cuidado consigo
mesmo.
(EF89EF12) Experimentar, fruir e
criar danças de salão, valorizando a
diversidade cultural e respeitando a
tradição dessas culturas.
(EF89EF13) Planejar e utilizar
estratégias para se apropriar dos
elementos
constitutivos
(ritmos,
espaço, gestos) das danças de salão.
(EF89EF14) Discutir estereótipos e
preconceitos relativos a danças de
salão e demais práticas corporais e
propor
alternativas
para
sua
superação.
(EF89EF15)
Analisar
as
características
(ritmos,
gestos,
coreografias e músicas) das danças de
salão, bem como suas transformações
históricas e os grupos de origem.

(EF67EF14) Experimentar, fruir e
recriar diferentes lutas do Brasil,
valorizando a própria segurança e
integridade física, bem como as dos
demais.

(EF67EF15) Planejar e utilizar
estratégias básicas das lutas do Brasil,
respeitando o colega como oponente.
como

LUTAS DO MUNDO: AIKIDO
- Contexto histórico, cultural
do aikido;
- Capacidades físicas básicas
requeridas para o aikido;
- Fundamentos básicos do
aikido; - Regras básicas e
normas de segurança do aikido.
- Preconceitos e estereótipos
relacionados ao universo das
lutas
e
demais
práticas
corporais;
- Propor alternativas para
superar estes preconceitos.

(EF67EF16)
Identificar
as
características (códigos, rituais,
elementos
técnico-táticos,
indumentária, materiais, instalações,
instituições) das lutas do Brasil.

(EF67EF17)
Problematizar
preconceitos
e
estereótipos
relacionados ao universo das lutas e
demais práticas corporais, propondo
alternativas para superá-los, com base
na
solidariedade,
na
justiça,
naequidade e no respeito.
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COMPONENTE CURRICULAR – EDUCAÇÃO FÍSICA
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV- (8º e 9º ANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO
TEMAS GERADORES:
•
Ações coletivas para a construção da cidadania
•
Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência
•
O cidadão como sujeito de direitos e deveres
•
O desemprego, a fome e suas consequência.
UNIDADE TEMÁTICA COMPETÊNCIAS
OBJETO DO CONHECIMENTO
HABILIDADES
Esportes
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; ESPORTE
DE
INVASÃO: (EF89EF03) Formular e utilizar
9; 10.
HANDEBOL
estratégias para solucionar os desafios
Fundamentos
técnicos
- técnicos e táticos, tanto nos esportes
aprimoramento;
de campo e taco, rede/parede, invasão
Capacidades
Físicas- como nas modalidades esportivas
Aprimoramento;
escolhidas para praticar de forma
-Sistemas táticos – Sistemas de Jogo. específica.

Danças

Práticas
aventura

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9; 10.

corporais

de

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9; 10.

ESPORTES
DE
INVASÃO:
BASQUETE
Aprimoramento
de
fundamentos técnicos;
- Introdução de sistemas
táticos de jogo;
- Jogo inclusivo (adaptado);
- Regras oficiais da modalidade e
regras adaptadas para o jogo
inclusivo.
DANÇAS
DE
SALÃO:MAXIXE,
MERENGUE.
- Identificação e reconhecimento
dos elementos culturais do
maxixe e merengue;
- Identificação das habilidades
motoras que compõem a dança;
- Entendimento da dança no tempo e
espaço e com o outro.
- Identificação das habilidades
motoras que compõem a dança;
- Entendimento da dança no tempo e
espaço e com o outro;
- Estereótipos e preconceitos
relativos a danças de salão e demais
práticas corporais;
- Características: ritmos, gestos,
coreografias e músicas das danças de
salão;
- Transformações históricas dessas
danças;
- Os grupos de origem das danças de
salão.
PRÁTICAS CORPORAIS DE
AVENTURA: CICLISMO:
Contexto
histórico
da
modalidade: origem e evolução;
- Características das práticas urbanas
e na natureza;
Equipamentos
e
suas
características (speed e montain
bike);
- Normas e equipamentos de
segurança para a modalidade;

PRÁTICAS CORPORAIS
AVENTURA: CORRIDA

DE
DE

(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 categoriasde esporte:
rede/parede, campo e taco, invasão.
(EF89EF12) Experimentar, fruir e
criar danças de salão, valorizando a
diversidade cultural e respeitando a
tradição dessas culturas.
(EF89EF13) Planejar e utilizar
estratégias para se apropriar dos
elementos constitutivos (ritmos,
espaço, gestos) das danças de salão.
(EF89EF14) Discutir estereótipos e
preconceitos relativos a danças de salão
e demais práticas corporais e propor
alternativas para sua superação.
(EF89EF15) Analisar as características
(ritmos, gestos, coreografias e músicas)
das danças de salão, bem como suas
transformações históricas eos grupos de
origem.

(EF89EF19) Experimentar e fruir
diferentes práticas corporais de aventura
na natureza, valorizando a própria
segurança e integridade física, bem
como as dos demais, respeitando o
patrimônio natural e minimizando os
impactos de degradação ambiental.

(EF89EF20)
Identificar
riscos,
formular estratégias e observar normas
de segurança para superar os desafios
na realização de práticas corporais de
aventura na natureza.
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1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9; 10.

ORIENTAÇÃO
- Contexto histórico, origem e
evolução;
- Características dos ambientes
ideais;
- Equipamentos necessários;
- Regras da modalidade;
- Avaliação dos níveis de esforço
requeridos;
- Conhecimentos interdisciplinares
para a prática de orientação.
ESPORTE DE TACO: BASEBOL
Fundamentos
técnicos
–
aprimoramento;
Capacidades
físicas
aprimoramento;
- Regras oficiais da modalidade; Sistema tático de jogo.
- Locais disponíveis na comunidade
para a prática de esportes e das demais
práticas corporais;
- Alternativas para utilizar estes
espaços no tempo livre.
ESPORTE
DE
INVASÃO:
FUTSAL
Fundamentos
técnicos
do
futebol/futsal;
- Sistemas de jogo ofensivos e
defensivos de futebol/futsal.
- Regras oficiais de futebol/futsal.
- As transformações históricas do
fenômeno esportivo;
- Problemas no esporte: doping,
corrupção, violência etc.;
- Como as mídias os apresentam os
problemas do esporte.

Danças

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9; 10.

DANÇAS DE SALÃO:
- Identificação e reconhecimento
dos elementos culturais do forró
esamba degafieira;
- Identificação das habilidades
motoras que compõem a dança;
- Entendimento e reconhecimento das
danças como possibilidade de
estabelecer relações sociais e
culturais;
- Entendimento da dança no tempo e
espaço e com o outro.
- Estereótipos e preconceitos
relativos a danças de salão e demais
práticas corporais;
- Características: ritmos, gestos,
coreografias e músicas das danças de
salão;
- Transformações históricas dessas
danças;
- Os grupos de origem das danças de
salão.

(EF89EF21)
Identificar
as
características
(equipamentos
de
segurança, instrumentos, indumentária,
organização) das práticas corporais de
aventura na natureza, bem como suas
transformações históricas.

(EF89EF06)
Verificar
locais
disponíveis na comunidade para a
prática de esportes e das demais
práticas corporais tematizadas na
escola, propondo e produzindo
alternativas para utilizá-los no
tempo livre.

(EF89EF05)
Identificar
as
transformações históricas do fenômeno
esportivo e discutir alguns de seus
problemas (doping, corrupção, violência
etc.) e a forma como as mídias os
apresentam.

(EF89EF12) Experimentar, fruir e
criar danças de salão, valorizando a
diversidade cultural e respeitando a
tradição dessas culturas.
(EF89EF13) Planejar e utilizar
estratégias para se apropriar dos
elementos constitutivos (ritmos,
espaço, gestos) das danças de
salão.

(EF89EF14) Discutir estereótipose
preconceitos relativos a danças de salão
e demais práticas corporais e propor
alternativas para suasuperação.
(EF89EF15)
Analisar
as
características
(ritmos,
gestos,
coreografias e músicas) das danças
de salão, bem como suas
transformações históricas e os
grupos de origem.
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COMPONENTE CURRICULAR – EDUCAÇÃO FÍSICA
TEMPO FORMATIVO II – EIXO V - (8º e 9º ANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS
TEMAS GERADORES:
•
A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos
•
O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber
•
O Apelo ao Consumo e a Reação do(a) Adolescente
•
Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias
•
A Convivência Social na Adolescência
•
O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho
•
O Adolescente e Trabalho Informal
•
A Família como Primeiro Espaço de Formação Social
UNIDADE
COMPETÊNCIAS OBJETO DO CONHECIMENTO
TEMÁTICA
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
- Jogos e brincadeiras populares e do
Brincadeiras
9; 10.
mundo (de matriz indígena e
e jogos
africana);

-Jogos como instrumento pedagógico.

Esportes

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9; 10.

Danças

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9; 10.

Práticas
corporais de
aventura

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;
9; 10.

HABILIDADES
(EF67EF01BA) - Recriar, individual e
coletivamente, e experimentar, na escola
e fora dela, brincadeiras e jogos
populares do Brasil e do mundo,
incluindo aqueles de matriz indígena e
africana, e demais práticas corporais
tematizadas na escola, adequando-as aos
espaços públicos disponíveis.

(EF67EF03BA) –Experimentar e utilizar
jogos como instrumento pedagógico.
ESPORTE
DE
INVASÃO: (EF89EF01) Experimentar diferentes
FUTEBOL / FUTSAL
papéis (jogador, árbitro e técnico) e
Fundamentos
técnicos
– fruir os esportes de rede/parede,
aprimoramento;
campo e taco, valorizando o trabalho
- Capacidades físicas – aprimoramento; coletivo e o protagonismo.
- Sistemas táticos de jogo;
- Regras oficiais;
(EF89EF02) Praticar um ou mais
- Violência no esporte.
esportes de rede/parede, campo e taco,
invasão oferecidos pela escola, usando
habilidades técnico-táticas básicas.
DANÇAS DE SALÃO: FESTIVAL
DE DANÇAS DE SALÃO
- Identificação e elaboração de
elementos coreográficos da dança de
salão;
- Identificação de instrumentos e
elementos musicais da dança de salão;
- Organização e participação de um
festival de danças de salão;
- Entendimento e reconhecimento das
danças
como
possibilidade
de
estabelecer relações sociais e culturais;
- Identificação das habilidades motoras
que compõem a dança;
- Entendimento da dança no tempo e
espaço e com o outro;
- Características: ritmos, gestos,
coreografias e músicas das danças de
salão.
- Estereótipos e preconceitos relativos a
danças de salão e demais práticas
corporais.
- Relações culturais - Capoeira, história
e cultura;

(EF89EF12) Experimentar, fruir e
criar danças de salão, valorizando a
diversidade cultural e respeitando a
tradição dessas culturas.
(EF89EF13) Planejar e utilizar
estratégias para se apropriar dos
elementos constitutivos (ritmos,
espaço, gestos) das danças de
salão.

(EF89EF14) Discutir estereótipos e
preconceitos relativos a danças de salão
e demais práticas corporais e propor
alternativas para sua superação.

(EF67EF28BA) – Compreender a
capoeira como jogo e dança e seu
significado como patrimônio imaterial.

- Relevância social dos grandes mestres
da capoeira (com ênfase na Bahia).
(EF67EF29BA)
–
Identificar
e
compreender a relevância social dos
- Saúde, lazer e práticas corporais;
grandes mestres da capoeira, com ênfase
na Bahia.
- Saúde, doença, lazer ativo;
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- Práticas corporais, atividade física e (EF67EF30BA) – Diferenciar atividade
sedentarismo.
física/sedentarismo, saúde/doença, lazer/
trabalho, inatividade física/sedentarismo
e propor formas de
reversão
desses comportamentos.

8.2.5 Matemática
COMPETÊNCIASESPECÍFICAS DE MATEMÁTICA

1.

Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes
culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciênciaviva, 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 argumentos
convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo.

3.

Compreender as relações entre conceitos eprocedimentos dos 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.

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 interpretálas 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 situações imaginadas, não diretamente
relacionadas como 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 fluxo gramas e dados).

7.

Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base em
princípios éticos, democráticos, sustentáveis solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos
e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.

8.

Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e
desenvolvimento de pesquisas, para responder a questionamentos e nabusca de soluções para problemas, de
modo a identificar aspectos consensuais ou não nadiscussão de uma determinada questão, respeitando o

COMPONENTE CURRICULAR – MATEMÁTICA
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV - (6º e 7ºANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA
TEMAS GERADORES :
•
Diversidade Cultural
•
Gênero: o lugar da mulher na sociedade
•
Identidade afro-brasileira e Indígena
•
A família e a sociedade plural: crise e sentidos
•
Projeto de Vida
UNIDADE TEMÁTICA COMPETÊNCIAS OBJETO DO
CONHECIMENTO
modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles.

HABILIDADES
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Números

Álgebra

1; 2; 3;4; 5; 6

1; 2; 3;4; 5; 6

Sistema
de
numeração
decimal:
características,
leitura, escrita e comparação
de números naturais e de
números
racionais
representados
na
forma
decimal:
- Sistema de numeração dos povos
antigos (egípcio, babilônico, maia,
romano, indo-arábico);
- Leitura, escrita e comparação de
números naturais e números
racionais (na forma decimal);
- Representação e localização de
números naturais e racionais (na
forma decimal) na reta numérica;
- Composição e decomposição de
números naturais e números
racionais em sua representação
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.
(EF06MA01) Comparar,
ordenar, ler e escrever
números naturais e números
racionais cuja representação
decimal é finita, fazendo
uso da reta numérica.

Operações (adição, subtração,
multiplicação,
divisão
e
potenciação) com números
naturais:
- Operações fundamentaiscom
números naturais;
Potenciação(conceito;propriedades;
potência de base 10);
- Raiz quadrada exata;
- Expressão com números naturais;
Divisão euclidiana: Divisão com
resto.
Fluxograma para determinar a
paridade de um número natural.
Múltiplos e divisores de um
número natural.
Números primos e compostos:
- Múltiplos;
Mínimo
múltiplo
comum(mmc);
- Divisores;
- Critérios de divisibilidade por 2,
3, 4,5,6, 7,8,9, 10, 100 e 1000;
- Máximo divisor comum (m.d.c.);
- Números primos;
- CrivoErastóstenes;
- Números compostos;
- Decomposição de números em
fatores primos.

(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.

Propriedades da igualdade
- Sentenças matemáticas com valor
desconhecido
(ideia
de
equivalência)
envolvendo
as
operações fundamentais.

(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
del, e estabelecer, por
meio de investigações,
critérios de divisibilidade
por 2, 3, 4, 5, 6,8, 9, 10,
100 e 1000.
(EF06MA06) Resolver e
elaborar problemas que
envolvam as
ideias de
múltiplo e de divisor.
(EF06MA14) Reconhecer
que a relação de igualdade
matemática não se altera
ao adicionar, subtrair,
multiplicarou dividir os
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Geometria

1; 2; 3;4; 5; 6

Prismas
e
pirâmides:
planificações e relações entre
seus elementos (vértices, faces
e arestas).
- Poliedros: elementos ou
partes que compõe um
poliedro;
- Classificação de poliedros e
não poliedros;
- Prismas e Pirâmides:
características; planificações e
relações entre seuselementos.
Polígonos: classificações quanto
ao número de vértices, às
medidas de lados e ângulos e ao
paralelismo e perpendicularismo
dos lados.
- Ângulos de um Polígono;
- Polígono regular e irregular;
- Diagonais de um polígono.

seus dois membros por
um mesmo número e
utilizar essa noção para
determinar
valores
desconhecidosna
resolução de problemas.
(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.

(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.
(EF06MA19)
Identificar
características
dos
triângulos e classificálos em relação às
medidas dos lados e dos
ângulos.
(EF06MA20)
Identificar
características
dos
quadriláteros,
classificá-los
em
relação a lados e a
ângulos e reconhecer a
inclusão e a intersecção
de classes entre eles.

Grandezas e medidas

1; 2; 3;4; 5; 6

- 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
oriundosde
situações
reais
e/ou
relacionadas às outras
áreas do conhecimento.

Ângulos: noção, usos e medida
- Medidas de ângulos;
- Classificação de ângulos quanto
às medidas;
- Ângulos e suas denominações;

(EF06MA25)
Reconhecer a abertura do
ângulo como grandeza
associada
às
figuras
geométricas.
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- Construção de ângulos;
- Problemas que envolvam a noção
de ângulo: Ângulo de visão;
- Operações com medidas de
ângulos
(Complementar e suplementar);

(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.

Probabilidade e estatística

1; 2; 3;4; 5; 6

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):
- Probabilidade de
um evento aleatório;
- Probabilidade e suas aplicações.
Leitura e interpretação de tabelas
e gráficos (de colunas ou barras
simples ou múltiplas) referentes a
variáveis categóricas e variáveis
numéricas:
Elementos
constitutivos de um gráfico (título,
eixos, legendas, fontes e datas) em
diferentes tipos de gráfico;
- Leitura, interpretação e resolução
de situações que envolvam dados
de pesquisas em contextos diversos,
apresentadas em tabelas e em
diferentes tipos de gráficos.

(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.
(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.

COMPONENTE CURRICULAR – MATEMÁTICA
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV - (6º e 7ºANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO
TEMAS GERADORES:
•
Ações coletivas para a construção da cidadania
•
Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência
•
O cidadão como sujeito de direitos e deveres
•
O desemprego, a fome e suas consequências
UNIDADE
COMPETÊNCIAS
OBJETO DO
HABILIDADES
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
Números
1; 2; 3;4; 5; 6.
(EF06MA11) Resolver e elaborar
Operações (adição, subtração,
problemas com números racionais
multiplicação,
divisão
e
positivos na representação decimal,
potenciação) com números
envolvendo as quatro operações
racionais:
fundamentais e a potenciação, por
- Adição e subtração com
meio de estratégias diversas,
frações;
utilizando
estimativas
e
- Multiplicação e divisão com

336

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
357 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

frações;
- Potenciação de números
racionais (frações);
- Raiz quadrada exata;
Expressões
numérica
envolvendo
as
operações
fundamentais, potenciação e raiz
quadrada;
- Problemas envolvendo as
operações
fundamentais,
potenciação e raiz quadrada.
- Aproximação de números para
múltiplos de potências de 10;
- Estimativas de quantidades e
aproximação de números para
múltiplos da potência de 10 maispróxima;
- Localizar na reta numerada o
múltiplo de potência de 10 mais
próximo donúmero dado.
Cálculo de porcentagens por
meio de estratégias diversas, sem
fazer uso da “regra de três”:
- Fraçãocentesimal;
- Problemas que envolvam
porcentagens, com base na ideiade
proporcionalidade.

Álgebra

1; 2; 3;4; 5; 6.

Geometria

1; 2; 3;4; 5; 6

Grandezas e medidas

1; 2; 3;4; 5; 6.

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:
- Problemas que envolva a ideia de
partilha de uma quantidade em
duas partes desiguais.
Plano cartesiano: associação dos
vértices de um polígono a pares
ordenados:
Plano
Cartesiano;
Coordenadas
cartesianas;
- Par Ordenado.
Construção
de
figuras
semelhantes: ampliação e
redução de figuras planas em
malhas quadriculadas:
- Ampliação e redução de figuras
planas com casos de semelhanças;
- Conceito de semelhança.
Construção de retas
paralelas
e
perpendiculares, fazendo
uso de réguas, esquadros
e
softwares:
Noção
intuitiva de reta, semireta,
segmento de reta;
- Posições da reta em um plano
Conceito de retas paralelas e
perpendiculares.

Plantas baixas e vistas aéreas:
- Observação de objetos por
diferentes vistas;

arredondamentos para verificar a
razoabilidade de respostas, com e
sem uso de calculadora.

(EF06MA12) Fazer estimativas de
quantidades e aproximar números
para múltiplos da potência de 10
mais próxima.

(EF06MA13) Resolver e elaborar
problemas
que
envolvam
porcentagens, com base na ideia
de proporcionalidade, sem fazer
uso da regra de três, utilizando
estratégias
pessoais,
cálculo
mental
ecalculadora,
em
contextos de educação financeira,
entre outros.
(EF06MA15) Resolver e elaborar
problemas que envolvam a partilha
de uma quantidade em duas partes
desiguais, envolvendo relações
aditivas e multiplicativas, bem
como arazão entre as partes e entre
uma das partes e o todo.
(EF06MA16) Associar pares
ordenados de números a pontos do
plano cartesiano do 1º quadrante,
em situações como a localização
dos vértices de um polígono.

(EF06MA21) Construir figuras
planas semelhantes em situações
de ampliação e deredução, com
o uso de malhas quadriculadas,
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.).
(EF06MA28)
Interpretar,
descrever e desenhar plantas
baixas simples de residências e
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Probabilidade
estatística

Números

e

1; 2; 3;4; 5; 6.

1; 2; 3;4; 5; 6.

- Representação de um objeto
qualquer a partir de sua vista
aérea;
- Leitura e esboço de plantas
baixas a partir de situações
cotidianas.

vistas aéreas.

Perímetro de um quadrado
como grandeza proporcional à
medida do lado:
- Lado, perímetro e área de
um quadrado.

(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
proporcional à medida do lado, o
que não ocorre com a área.
(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.

Coleta de dados, organização e
registro:
- Tabelas e sua composição;
Coleta
de
dados
no
ambienteescolar e organização
dos mesmos em tabelas;
Construção de diferentes
tiposde gráficos para
representá-los
e
interpretação
das
informações:
- Critérios de como construir um
gráfico;
- Representação e interpretação
das informações, em diferentes
tipos de gráficos e texto.
Diferentes
tipos
de
representação de informações:
gráficos
e
fluxogramas:
Elementos que compõe um
fluxograma simples;
- Leitura e Interpretação de
informações em fluxogramas
simples; - Representação de
informação em gráficos e
fluxogramas.
Múltiplos e divisores de um
número natural:
- Múltiplos;
Decomposição
em
fatoresprimos;
Mínimo
múltiplos comum (mmc);
Divisores;
- Critérios de divisibilidades por 2,
3, 4, 5,6, 7, 8, 9 e 10;Máximo
divisor comum (mdc).
Números
inteiros:
usos,
história,
ordenação,
associação compontos da reta
numérica e operações
- Números negativos;
- Distância de um ponto nareta
numérica àorigem;
Números
opostos
ou
simétricos;
- Módulo ou valor absoluto de
um número inteiro;
- Localização de pontos no plano;
- Comparação de números
positivos e números negativos.
- Adição com números inteiros;
- Propriedades da adição com
números positivos e números

(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.).
(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.
(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
esubtração.
(EF07MA04)
Resolver
e
elaborar
problemas
que
envolvam
operações
com
números inteiros.
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Álgebra

Geometria

1; 2; 3;4; 5; 6

1; 2; 3;4; 5; 6.

negativos;
- Subtração com números inteiros;
- Multiplicação de um número
positivo por um negativo, de
negativo por positivo e de negativo
por outro negativo;
- Propriedades da multiplicação
com números positivos e números
e negativos;
- Divisão de números negativos;
- Propriedades das potências.
Linguagem algébrica:
variávele incógnita
- Expressões algébricas;
- Variáveis;
- Incógnita;
- Termos algébricos;
- Termos semelhantes;
- Simplificação;
- Valor numérico.

Equivalência de expressões
algébricas: identificação da
regularidade
de
uma
sequência numérica:
- Expressão algébrica;
- Valor numérico;
- Variáveis Incógnitas.
Simetrias de translação,
rotação e reflexão:
- Figurassemelhantes;
- Figuras simétricas;
- Eixo de simetria;
- Simetria de rotação, translação
e reflexão.

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.
- Coordenadas cartesianas e
sistema de eixos cartesianos;
- Multiplicação das coordenadas
do vértice de um polígono
representado no plano cartesiano
por um número inteiro;
- Simetria em relação ao eixo x
e em relação ao eixo y e em
relação à origem do plano
cartesiano;
Relações entre os ângulos
formados por retas paralelas
intersectadaspor
umatransversal
- Ângulos: classificação de

(EF07MA13) Compreender a
ideia de variável, representada
por letra ou símbolo, para
expressar relação entre duas
grandezas, diferenciando-a da
ideia de incógnita.
(EF07MA14)
Classificar
sequências em recursivas e não
recursivas, reconhecendo que o
conceito de recursão está presente
não apenas na matemática, mas
também nas artes e na literatura.
(EF07MA15)
Utilizar
a
simbologia
algébrica
para
expressar
regularidades
encontradas
em
sequências
numéricas.
(EF07MA16) Reconhecer se
duas
expressões
algébricas
obtidas
para
descrever
a
regularidade de uma mesma
sequência numérica é ou não
equivalentes.
(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.
(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.

(EF07MA23) Verificar relações
entre os ângulos formados por
retas paralelas cortadas por uma
transversal, com e sem uso de
softwares de geometria dinâmica.
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ângulos em reto, agudo, raso ou
obtuso;
- Ângulos opostos
pelo vértice;
- Bissetriz de um ângulo;
- Ângulos formados por retas
concorrentes;

Grandezas e medidas

1; 2; 3;4; 5; 6.

Probabilidade
estatística

1; 2; 3;4; 5; 6.

e

Ângulos formados por um
feixe de retas e uma
transversal:
- Ângulos correspondentes;
- Ângulos alternos e internos;
- Ângulos colaterais internos e
colaterais externos.
Problemas
envolvendoMedições
e
Grandezas:
O
sistema
internacional
deunidade demedida;
- Grandezas discretas e grandezas
contínuas;
Algumas
unidades
de
medidas:
- Conversão de unidades de
medidas: temperatura, energia,
capacidade, comprimento.
Gráficos
de
setores:
interpretação, pertinência e
construção para representar
conjunto de dados:
- Leitura e interpretação de
gráficosde setores;
- Identificar os tipos de gráficos:
de
barras,
linhas,
setores,
pictogramas e pirâmide etária;
- Relacionar o tipo de gráfico
conveniente para visualizar as
informações obtidas.

(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.

(EF07MA37)
Interpretar
e
analisar dados apresentados em
gráfico de setores divulgados pela
mídia e compreender quando
épossível
ou
conveniente
suautilização.

COMPONENTE CURRICULAR – MATEMÁTICA
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV - (6º e 7ºANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS
TEMAS GERADORES:
•
A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos
•
O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber
•
O Apelo ao Consumo e a Reação do(a) Adolescente
•
Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias
•
A Convivência Social na Adolescência
•
O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho
•
O Adolescente e Trabalho Informal
•
A Família como Primeiro Espaço de Formação Social
UNIDADE
COMPETÊNCIAS
OBJETO DO CONHECIMENTO
HABILIDADES
TEMÁTICA
Números
1; 2; 3;4; 5; 6
Fração e seus significados: como
(EF07MA05) Resolver um
parte de inteiros, resultado da
mesmo problema utilizando
divisão, razão e operador.
diferentes algoritmos.
- Significados de frações;
- Tipos de fraçõesequivalentes;
(EF07MA06) Reconhecer que as
- Simplificação de frações;
resoluções de um grupo de
- Comparação de frações;
problemas que têm a mesma
Resolução
de
estrutura podem ser obtidas
problemasenvolvendo
as
utilizando
os
mesmos
operações fundamentais com
procedimentos.
frações:
adição,
subtração,
multiplicação e divisão;
(EF07MA07) Representar por
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Potenciação
com
base
fracionária e decimal;
- Raiz quadrada de um número
fracionário.

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.

Números
racionais
na
representação fracionária e na
decimal: usos, ordenação e
associação com pontos da reta
numérica e operações.
- Números racionais;
- Transformação de número na
fração decimal para a fracionária,
e a fração para decimal;
Comparação
de
números
racionais;
- Módulo, ou valor absoluto de um
número racional em uma reta
numérica;
- Adição, subtração, multiplicação e
divisão de números racionais;
- Potenciação com racionais;
- Raiz quadrada com racionais.
Cálculo de porcentagens e de
acréscimos e decréscimos
simples. Razão percentual
(fração centesimal);
- Porcentagens e problemas;
- Juros simples.

Álgebra

1; 2; 3;4; 5; 6

Problemas
envolvendo
grandezas
diretamente
proporcionais
e
grandezas
inversamente proporcionais
- Razões;
Grandezas
diretamente
inversamente proporcionais;
- Regra de três simples com
grandezas
diretamente
inversamenteproporcionais.
Equações polinomiais do 1º grau:
- Expressões algébricas;
- Sentenças matemáticas;
Equações
e
inequações
(comparação);
- Equações do 1º Grau com uma
incógnita;
- Resolução de uma equação de 1º
grau com uma incógnita;
- Situações problemas resolvidas por
uma equação de 1º grau.
Equivalência
de
expressões
algébricas:
identificação
da

(EF07MA09) Utilizar, na
resolução de problemas, a
associação entre razão e fração,
como
afração
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.
(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.

(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
(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.
(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.

(EF07MA16) Reconhecer se
duas expressões algébricas
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Geometria

1; 2; 3;4; 5; 6.

Grandezas e medidas

1; 2; 3;4; 5; 6

regularidade de umasequência
numérica:
- Inequação do 1º grau comuma
incógnita;
- Desigualdade: Princípios de
equivalência das desigualdades.
A circunferência como lugar
geométrico
- Conceito e diferenciação de
círculo e circunferência;
- Posições relativas de um ponto em
relação a uma circunferência;
- Posições relativas de uma reta em
relação a uma circunferência;
- A posição relativa de duas
circunferências.
- Triângulos: construção, condição
de existência e soma das medidas
dos ângulos internos:Condição de
existência de um triângulo;
- Rigidez de um triângulo;
- Construção de triângulos com
régua e compasso;
- Mediana, bissetriz e altura de um
triângulo;
- Classificação do triângulo quanto
aos lados e aos ângulos;
- Congruência de triângulos;
- A relação entre as medidas dos
ângulos internos de um triângulo.

obtidas para descrever a
regularidade de uma mesma
sequência numérica é ou não
equivalentes.

Polígonos regulares: quadrado e
triângulo equilátero
- Conceito de congruência;
Polígonos
convexos
e
nãoconvexos;
- Soma das medidas dos ângulos
internos e externos de umpolígono.

(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.

Cálculo de volume de blocos
retangulares,
utilizando
unidades
de
medida
convencionais mais usuais
- Cálculo de volumes;
- Múltiplos e submúltiplos do metro
cúbico;
- Transformação de grandezas:
relação entre decímetro cúbico e
litro/ centímetro cúbico e mililitro; Problemas envolvendo o volume de
blocos retangulares.
Medida do comprimento da
circunferência

(EF07MA22)
Construir
circunferências,
utilizando
compasso, reconhecê-las como
lugar geométrico e utilizá-las
para
fazer
composições
artísticas e resolver problemas
que
envolvam
objetos
equidistantes.

(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°.
(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 quadrado e
triângulo equilátero), conhecida
a medida de seu lado.
(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).

(EF07MA33) Estabelecer o
número π como a razão entre a
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Probabilidade
estatística

e

1; 2; 3;4; 5; 6.

- Representação geométrica;
- Conceito do número π e suas
aplicações;
- Comprimento da circunferência;
Problemas
envolvendo
o
comprimento da circunferência.
Experimentos aleatórios: espaço
amostral
e
estimativa
de
probabilidade por meio de
frequência de ocorrências
- Conceito de probabilidade;
- Probabilidade de um evento;
- Experimento aleatório, espaço
amostral e evento.
Pesquisa amostral e pesquisa
censitária - Planejamento de
pesquisa, coleta e organização dos
dados, construção de tabelas e
gráficos e interpretação das
informações.
- Diferença entre pesquisa amostral e
pesquisa censitária;
Planejamento,
coleta
e
organização de dados de uma
pesquisa;
- Tabelas e gráficos.

medida de uma circunferência e
seu diâmetro, para compreender
e resolver problemas, inclusive
os de natureza histórica.

(EF07MA34)
Planejar
e
realizar experimentos aleatórios
ou simulações que envolvem
cálculo de probabilidades ou
estimativas por meio de
frequência de ocorrências.

(EF07MA36)
Planejar
e
realizar pesquisa envolvendo
tema da realidade social,
identificandoa 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
planilhaseletrônicas.

COMPONENTE CURRICULAR – MATEMÁTICA
TEMPO FORMATIVO II – EIXO V - (8º e 9ºANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA
•
•
•
•
•
UNIDADE
TEMÁTICA
Números

TEMAS GERADORES :
Diversidade Cultural
Gênero: o lugar da mulher na sociedade
Identidade afro-brasileira e Indígena
A família e a sociedade plural: crise e sentidos
Projeto de Vida
COMPETÊNCIAS OBJETO DO CONHECIMENTO
1; 2; 3;4; 5; 6.

Notação Científica
- Multiplicação e divisão com base 10;
Problemas.

Potenciação e radiciação.
- Propriedade das potências;
- Notação cientifica;
- Raízes;
- Radicais;
- Propriedade de radicais;
- Simplificação de radicais;
- Operações com radicais;
- Transformações de radicais em
potência.
O
principio
multiplicativo
contagem
- Combinações simples;
- Arranjos simples.
Álgebra

1; 2; 3;4; 5; 6.

Valor
numérico
de
expressões algébricas.
- Incógnita e variável;
- Expressões algébricas;
- Cálculo do valor numérico.

da

HABILIDADES
(EF08MA01)
Efetuar
cálculos com potências de
expoentes
inteiros
e
aplicar esse conhecimento
na
representação
de
números
em
notação
científica.
(EF08MA02) Resolver e
elaborar problemas usando a
relação entre potenciação e
radiciação, para representar
uma raiz como potência de
expoente fracionário.

(EF08MA03) Resolver e
elaborar
problemas
de
contagem cuja resolução
envolva a aplicação do
princípio multiplicativo.
(EF08MA06) Resolver e
elaborar problemas que
envolvam cálculo do valor
numérico
deexpressões
algébricas, utilizando as
propriedades das operações
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Associação de uma equação linear de
1° grau a uma reta no plano
cartesiano.
- Equação do 1º com duas incógnitas;
- Par ordenado;
- Plano cartesiano.
Sistema de equações polinomiais de 1º
grau:
resolução
algébrica
e
representação no plano cartesiano.
- Resolução de sistemas: pelos métodos de:
substituição, adição e comparação;
-Solução gráfica;
- Classificação de um
sistema.

Geometria

1; 2; 3;4; 5; 6.

Equação polinomial de 2º grau do tipo
ax²= b
- História da equação do 2° grau;
- Equação do 2º com uma incógnita;
-Raízes de uma equação do 2º grau;
- Equações do 2º grau incompletas;
- Processo de resolução de uma equação do
2º grau (método de completar quadrados;
- Fatoração;
- Método do produto e soma e fórmula de
Baskara).
- Construções geométricas: ângulos de 90°,
60°, 45° e 30° e polígonos regulares.
- Retas e ângulos;
- Classificação e construção de retas e
ângulos;
- Mediatriz;
- Bissetriz.

Mediatriz e bissetriz como lugares
geométricos: construção e problemas.
- Mediatriz;
- Bissetriz.
Grandezas e medidas

1; 2; 3;4; 5; 6.

Área de figuras planas
- Perímetro e área da figuras planas.
Área do círculo ecomprimentode
circunferência.
- Comprimento de um arco deuma
circunferência;
- Área de um arco deuma circunferência;
- Cálculo de área de setores circulares.

Volume de cilindro reto:
- Transformação de grandezas;
- Volume e capacidade;
- Revisão do conceito da área do círculo.

Probabilidade

e

1; 2; 3;4; 5; 6.

Princípio multiplicativo da contagem

(EF08MA07) Associar uma
equação linear de 1º grau
com duas incógnitas a uma
reta no plano cartesiano.

(EF08MA08) Resolver e
elaborar
problemas
relacionados
ao
seu
contexto próximo, que
possam ser representados
por sistemas de equações
de 1º grau com duas
incógnitas e interpretá-los,
utilizando, inclusive, o
plano cartesiano como
recurso.
(EF08MA09) Resolver e
elaborar, com e sem uso de
tecnologias, problemas que
possam ser representados por
equações polinomiais de 2º
grau do tipo ax²= b.

(EF08MA15) Construir,
utilizando instrumentos de
desenho ou softwares de
geometria
dinâmica,
mediatriz,
bissetriz,
ângulos de 90°, 60°, 45° e
30° e polígonos regulares.
(EF08MA16) Descrever,
por escrito e por meio de
um
fluxograma,
um
algoritmo
para
a
construção
de
umhexágono regular de
qualquer área, a partir da
medida do ângulo central
da utilização de esquadros
e compasso.
(EF08MA17) Aplicar os
conceitos de mediatriz e
bissetriz
como
lugares
geométricos na resolução de
problemas.
(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.
(EF08MA22) Calcular a
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estatística

Soma das probabilidades de todos os
elementos de um espaço amostral.
- Probabilidade de um evento;
- Experimento aleatório, espaço amostral
e evento.

Gráficos de barras, colunas, linhas ou
setores e seus elementos constitutivos e
adequação para determinado conjunto
de dados.
- Identificação, leitura e interpretação de
diferentes tipos de gráficos: de barras,
linhas, setores, pictogramas e pirâmide
etária;
- Relacionar o tipo de gráfico
conveniente
para
representar
as
informações obtidas.

probabilidade de eventos,
com base na construção do
espaço amostral, utilizando o
princípio multiplicativo, e
reconhecer que a soma das
probabilidades de todos os
elementos do espaço amostral
é igual a 1.
(EF08MA23) Avaliar a
adequação de diferentes tipos
de gráficos para representar
um conjunto de dados de uma
pesquisa.

COMPONENTE CURRICULAR – MATEMÁTICA
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV- (8º e 9º ANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO

TEMAS GERADORES:
•
Ações coletivas para a construção da cidadania
•
Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência
•
O cidadão como sujeito de direitos e deveres
•
O desemprego, a fome e suas consequências
UNIDADE
COMPETÊNCIAS
OBJETO DO
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
Números
1; 2; 3;4; 5; 6.
Porcentagens:
- Porcentagem representada na
forma fracionária e decimal;
- Situações problemas envolvendo
porcentagem.
Dizimas
periódicas:
fração
geratriz - Transformação de
dízimas periódicas em frações.
Álgebra

1; 2; 3;4; 5; 6.

Sequências recursivas e não
recursivas
- Sequências numéricas;
- Padrões e regularidades.

Variação
de
grandezas:
diretamente
proporcionais,
inversamente proporcionais ou
não proporcionais - Razão e
proporção;
Grandezas
diretamente
e
inversamente proporcionais;
- Regra de três simples e composta.

HABILIDADES
(EF08MA04) Resolver e elaborar
problemas, envolvendo cálculo de
porcentagens, incluindo o uso de
tecnologias digitais.
(EF08MA05) Reconhecer e
utilizar procedimentos para a
obtenção de uma fração geratriz
para uma dízima periódica.
(EF08MA10)
Identificar
aregularidade 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
umfluxograma
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 representála no plano cartesiano.
(EF08MA13) Resolver e elaborar
problemas
que
envolvam
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Geometria

1; 2; 3;4; 5; 6.

Grandezas e medidas

1; 2; 3;4; 5; 6.

Probabilidade
estatística

1; 2; 3;4; 5; 6.

e

Congruência de triângulos e
demonstrações de propriedades
de quadriláteros:
- Conceitos de congruência,
semelhança e igualdade de
triângulos;
- Elementos de um polígono.
Transformações
geométricas:
simetrias de translação, reflexão
e
Rotação
- Figuras simétricas;
- Eixo de simetria;
- Simetria de rotação, translação e
reflexão.
Medidas de capacidade
- Transformações de unidades de
medidas;
- Situações-problema.
Organização dos dados de uma
variável contínua em classes
- Classificar as frequências de uma
variável.

- Medidas de tendência central e de
dispersão;
- Média aritmética e média
ponderada;
- Moda;
- Mediana.

Pesquisas
censitária
ou
amostral
Planejamento
e
execução
de
pesquisaamostral
- Coleta e organização de dados;
- Apresentação e interpretação de
dados.

grandezas
diretamente
ou
inversamente proporcionais, por
meio de estratégias variadas.
(EF08MA14)
Demonstrar
propriedades de quadriláteros
por meio da identificação da
congruência de triângulos.

(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.
(EF08MA21)
Resolver
e
elaborar
problemas
que
envolvam o cálculo do volume
de recipiente cujo formato é o
deum bloco retangular.
(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 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
aseleção da amostra pode ser
feita de diferentes maneiras
(amostra
casual
simples,
sistemática e estratificada).
(EF08MA27) Planejar e executar
pesquisa amostral, selecionando
uma
técnicade
amostragem
adequada, e escrever relatório que
contenha os gráficos apropriados
para representar os conjuntos de
dados, destacandoaspectos como
as medidas de tendência central, a
amplitude e as conclusões.
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COMPONENTE CURRICULAR – MATEMÁTICA
TEMPO FORMATIVO II – EIXO V - (8º e 9º ANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS
TEMAS GERADORES:
•
A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos
•
O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber
•
O Apelo ao Consumo e a Reação do(a) Adolescente
•
Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias
•
A Convivência Social na Adolescência
•
O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho
•
O Adolescente e Trabalho Informal
•
A Família como Primeiro Espaço de Formação Social
UNIDADE
COMPETÊNCIAS
OBJETO DO
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
Números
1; 2; 3;4; 5; 6.
Necessidade dos números
reais para medir qualquer
segmento de reta:
Conjuntos
numéricos:
Conjunto dos números naturais
e Conjunto de números inteiros;
- Conjunto dos números
racionais;
- Conjunto dos números
irracionais;
- Conjunto dos números reais;
- Representação de números na
reta numérica.
Números
irracionais:
reconhecimento e localização
de alguns na reta numérica:
- Número PI, número de ouro,
diagonal do quadrado, altura do
triângulo equilátero, raízes de 2, 3,
5, ...
- Raízes aproximadas;
- Representação dos números
irracionais na reta numérica.
Números
reais:
notação
científica e problemas:
- Potências de base
10;
- Propriedades das
potências;
- Multiplicação e divisão por
potências de base 10;
- Situações-problema envolvendo
notação científica.
Expressões algébricas: fatoração
e produtos notáveis:
- Expressões algébricas;
- Monômios e polinômios;
- Operações com monômios e
polinômios;
-Produtos notáveis (Conceito e
aplicações; Quadrado de uma
soma de dois termos; Quadrado de
uma diferença de dois termos;
Produto da soma pela diferença de
dois termos);
-Fatoração
de
polinômios
(Conceitoe aplicações; Fator
comum; Por Agrupamento;
Trinômio quadrado perfeito;
Diferença de dois quadrados e
Casos de fatoração combinados).
Resolução
de
equações

HABILIDADES
(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 ladocomo
unidade).

(EF09MA02) Reconhecer um
número irracional como um
número real cuja representação
decimal é infinita e não periódica,
e estimar a localização de alguns
deles na reta numérica.

(EF09MA04) Resolver e elaborar
problemas com números reais,
inclusive em notação científica,
envolvendo diferentes operações.

(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.
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Álgebra

1; 2; 3;4; 5; 6.

Geometria

1; 2; 3;4; 5; 6.

polinomiais do 2º grau por
meio de fatorações
- Retomar os conceitos de:
equação de 2º grau;
- Raízes de uma equação do 2º
grau;
- Resolução de equações do 2º
grau;
- Equações do 2ºgrau;
- Equações literais do 2º
grau;
- Propriedades do discriminante
de uma equação do 2º grau);
- Equação irracional;
- Sistema de equações do 2º grau.
Funções:
representações
numérica, algébrica e gráfica:
- O conceito de função;
- Domínio e Imagem
da função; - Gráfico de
uma função;
- Esboço do gráfico de uma função
do 1º e 2º graus;
- Coordenadas do máximos e
mínimos de uma função;
- Estudo do sinal da função do 2º
grau;
- Vértice da parábola.
Demonstrações de relações
entre os ângulos formados por
retas paralelas intersectadas
por uma transversal:
- Ângulos: identificação e
nomenclaturas (complementares,
suplementares,
colaterais,
correspondentes e opostos pelo
vértice, alternos internos e
externos, etc).
- Paralelismo.
Relações entre arcos e ângulos
na circunferência de um
círculo
- Elementos dos círculos e
circunferências;
- Centro do círculo e da
circunferência;
- Ângulos no círculo e da
circunferência;
- Propriedades entre arcos e
cordas de uma circunferência;
- Relações métricas em uma
circunferência;
- Inscrição e Circunscrição.
Semelhança
de
triângulos
- Elementos e classificação dos
triângulos;
- Relações entre lados e ângulos;
- Teorema fundamental da
semelhança.
Relações métricas no
triângulo, retângulo
- Elementos do triângulo
retângulo;
- Relações trigonométricas no
triângulo retângulo (conceito de
seno, cosseno e tangente);
Teorema

de

Pitágoras:

(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.

(EF09MA10)
Demonstrar
relações simples entre os ângulos
formados por retas paralelas
cortadas por uma transversal.

(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.

(EF09MA12) Reconhecer as
condições necessárias e suficientes
para que dois triângulos sejam
semelhantes.

(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
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verificações experimentais e
demonstração
- Aplicação do Teorema de
Pitágoras;

Grandezas e medidas

1; 2; 3;4; 5; 6.

Probabilidade
estatística

1; 2; 3;4; 5; 6.

Números

Álgebra

e

1; 2; 3;4; 5; 6.

1; 2; 3;4; 5; 6.

Retas paralelas cortadas por
transversais:
teoremas
de
proporcionalidade e verificações
experimentais
- Teorema de
Tales;
- Paralelismo;
Teorema
fundamentaldas
proporções.
Unidades de medida para
medir distâncias muito grandes
e muito pequenas:
Notação
científica
com
abreviação de grandezas.

Análise de probabilidade de
eventos
aleatórios:
eventos
dependentes e independentes
- Ideia de probabilidade;
Conceito
de
eventos
dependentes e independentes;
- Cálculo da probabilidade do
evento esperado.
Análise de gráficos divulgados
pela mídia: elementos que
podem induzir a erros de leitura
ou de interpretação.
- Uso de gráficos para apropriado
para
comunicação
de
informações;
- Elementos necessários para
elaboração de um gráfico;
- Estudo de textos diversos
(reportagens, instrucional, etc.)
Potências
com
expoentes
negativos e fracionários:
Propriedades
das
potências;
- Relações entre potências
eraízes;
- Problemas envolvendopotências.
Porcentagens: problemas que
envolvem cálculo de percentuais
sucessivos:
- Cálculo de porcentagem;
- Acréscimos e descontos;
- Juros simples e compostos;
- Taxas percentuais.

Razão entre grandezas de
espécies diferentes
- Conceito e definição de
grandezas;
- Comparação entre grandezas.
Grandezas
diretamente
proporcionais e grandezas
inversamente proporcionais
- Conceito e exemplificações;
Grandezas
inversamente
proporcionais;

relações de proporcionalidade
envolvendo
retas
paralelas
cortadas por secantes.

(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.
(EF09MA20) Reconhecer, em
experimentos aleatórios, eventos
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.
(EF09MA03) Efetuar cálculos
com números reais, inclusive
potências
com
expoentes
fracionários.

(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 educaçãofinanceira.
(EF09MA07) Resolver problemas
que envolvam a razão entre duas
grandezas de espécies diferentes,
como velocidade e densidade
demográfica.
(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
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Geometria

1; 2; 3;4; 5; 6

Grandezas e medidas

1; 2; 3;4; 5; 6.

1; 2; 3;4; 5; 6.
Probabilidade
estatística

e

- Critério de proporcionalidade
inversa;
- Constante de proporcionalidade
inversa;- Regra de três: simples e
composta.
Polígonos
regulares:
Classificação e elementos
de um polígono regular;
- Diagonal de um polígono;
- Soma das medidas dos ângulos
internos e dos ângulos externos
de um polígono;
-Área de polígonos regulares.

taxa
de
variação,
contextossocioculturais,
ambientais e de outras áreas.

- Distância entre pontos no plano
cartesiano;
- Distância de um ponto a um
plano;
- Projeção ortogonal num plano
de uma reta paralela ao plano e
distância entre a reta e o plano.

(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
defigurasplanas
construídas noplano.
(EF09MA17) Reconhecer vistas
ortogonais de figuras espaciais e
aplicar esse conhecimento para
desenhar objetos em perspectiva.

Vistas ortogonais de figuras
espaciais:
- Representações geométricas no
plano cartesiano em malha
quadriculada.
Volume de prismas e cilindros
- Sólidosgeométricos;
- Volume de prismas;
- Volume de cilindro;
- Volume do cone.
- Resolução de situaçõesproblemas.
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:
- Leitura, interpretação de
tabelas e gráficos;
- Estratégias para levantamento de
dados;
- Variáveis estatísticas;
- Distribuição de frequência;
- Intervalo de classes;
- Construção do gráfico mais
adequado (colunas, setores,
linhas)
para
representar
informações;
-Média, mediana e moda.

Planejamento e execução de
pesquisa
amostral
e
apresentação de relatório:
- Definição de tema relacionado a
realidade social e interrogação de
pesquisa;
- Elaboração de instrumento para
coleta de dados;
- Ida a campo para produção de
dados;

em

(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.

(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.
(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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- Tratamento das informações
produzidas por meio de tabelas,
gráficos dentre outros;
- Elaboração de relatório de
pesquisa - os achados da
pesquisa;
- Socialização do relatório de
pesquisa.

8.2.6 Ciências
EIXOS IV (6º e 7º ano) e EIXOS V (8º e 9º ano)

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS

1. Compreender

as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento científico como
provisório, cultural e histórico.

2. Compreender

conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza, bem como dominar
processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões
científicas, tecnológicas, socio ambientais e do mundo do trabalho, continuar 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 socio ambiental 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, compreendendo-se na diversidade humana, fazendose respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação,
recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza paratomar decisões frente a questões científico,
tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos,
democráticos, sustentáveis e solidários.

351

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
372 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

COMPONENTE CURRICULAR – CIÊNCIAS
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV - (6º e 7ºANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA
TEMAS GERADORES :
•
Diversidade Cultural
•
Gênero: o lugar da mulher na sociedade
•
Identidade afro-brasileira e Indígena
•
A família e a sociedade plural: crise e sentidos
•
Projeto de Vida
UNIDADE TEMÁTICA COMPETÊNCIAS
OBJETO DO CONHECIMENTO
Matéria e energia
1;2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.
Misturas homogêneas e heterogêneas:
- Substâncias puras e misturas;
Transformações
químicas:
Ferrugem;(Reações químicas do cotidiano).

Vida eevolução

Terra eUniverso

1;2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

1;2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Célula como unidade da vida:
- Célula: a unidade básica do corpo dos
seres vivos;
- Células procariontes e eucariontes; Organismos unicelulares e pluricelulares;
- Estruturas celulares;
- Níveis de organização: células, tecidos,
órgãos, sistema, organismo; - Os
principais órgãos e suas funções;
- Sistemas digestório, respiratório e
cardiovascular;
- Sistema nervoso.

Forma, estrutura e movimentos da
Terra:
- Estrutura da terra (núcleo externo e
interno, o manto terrestre);
- As camadas da atmosfera terrestre, suas
características básicas e funções;

HABILIDADES
(EF06CI01)
Classificar
como
homogênea ou heterogênea a mistura
de dois ou mais materiais (água e sal,
água e óleo, água e areia etc.).
(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.).
(EF06CI05) Explicar a organização
básica das células e seu papel como
unidade estrutural e funcional dos seres
vivos.
(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.
(EF06CI07) Justificar o papel do
sistema nervoso na coordenação das
ações motoras e sensoriais do corpo,
com base na análise de suas estruturas
básicas e respectivas funções.
(EF06CI11) Identificar as diferentes
camadas que estruturam o Planeta Terra
(da estrutura interna à atmosfera) e suas
principais características.

COMPONENTE CURRICULAR – CIÊNCIAS
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV - (6º e 7ºANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO
TEMAS GERADORES:
•
Ações coletivas para a construção da cidadania
•
Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência
•
O cidadão como sujeito de direitos e deveres
•
O desemprego, a fome e suas consequências
UNIDADE TEMÁTICA
COMPETÊNCIAS OBJETO DO
CONHECIMENTO
Matéria e energia
1;2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.
Formas,
estrutura
movimentos da Terra:
- Geologia.

HABILIDADES
e

(EF06CI12) Identificar diferentes tipos de
rocha, relacionando a formação de fósseis a
rochassedimentares em diferentes períodos
geológicos.

Separação de materiais:
- Separação de misturas:
filtração, floculação, decantação,
destilação
simples,

(EF06CI03) Selecionar métodos mais
adequados para a separação de diferentes
sistemas heterogêneos a partir da
identificação de processos de separação de
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1;2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
Vida eevolução

1;2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.
Terra eUniverso

1;2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.
Matéria e energia.

centrifugação,
separação
magnética, levigação, catação,
dissolução
fracionada,
evaporação;

materiais (como a produção de sal de
cozinha, a destilação depetróleo, entre
outros).

Transformações químicas:
- Derivados do petróleo;
- Produção de medicamentos;
Materiais
sintéticos:
Fabricação, decomposição e
reciclagem.
Lentes corretivas:
A estrutura do olho humano;

(EF06CI04) Associar a produção de
medicamentos e outros materiais sintéticos
ao
desenvolvimento
científico
e
tecnológico avaliando seus impactos socio
ambientais.

Interação entre os sistemas
locomotor e nervoso:
- Sistema nervoso e órgãos
sensoriais;
- Sistema muscular (músculos,
tipos de músculos, as doenças e
os músculos);
- Sistema ósseo (funções de
esqueleto, o tecido ósseo, tipos
de ossos, articulações e tipos de
articulações);
- Interação entre os sistemas
locomotor, muscular e nervoso;
- Drogas lícitas e ilícitas.
Forma,
estrutura
e
movimentos da Terra:
- Os movimentos da Terra:
rotação e translação realizados
pelo planeta e as variações das
estações do ano e dos horários
do dia;
- A terra e seus satélites.

Máquinas simples:
- Alavancas, rodas, roldanas e
engrenagens, plano inclinado,
cunha e parafuso;
Equilíbrio termodinâmico e
vida na Terra:
- Calor e temperatura.

Formas de propagação de
calor: - Transmissão de calor
(condução,
convecção
e
irradiação);
- Características dos metais;
- Equilíbrio termodinâmico e
vida na Terra: O efeito estufa à
vida na Terra.

1;2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.
Vida e evolução.

Diversidade
de
ecossistemas:
- Os ecossistemas brasileiros:

(EF06CI08) Explicar a importância da
visão (captação e interpretação das
imagens) na interação do organismo com o
meio e, com base no funcionamento doolho
humano, selecionar lentes adequadas para a
correçãode diferentes defeitos davisão.
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.

(EF06CI13) Selecionar argumentos e
evidências que demonstrem a esfericidade
da Terra.
(EF06CI14) Inferir que as mudanças na
sombra de uma vara (gnômon) ao longo
dodia em diferentes períodos do ano são
uma evidência dos movimentos de rotação
e translação do planeta Terra e da
inclinação de seu eixo de rotação em
relação aoplanode sua órbita em torno
doSol.
(EF07CI01) Discutir a aplicação, ao longo
da história, das máquinas simples
naconstrução de soluções e invenções para
a realização de tarefas mecânicas
cotidianas.
(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 e explicar o princípio de
funcionamento de alguns equipamentos
(garrafa térmica, coletor solar etc.).
(EF07CI04) Avaliar o papel do equilíbrio
termodinâmico para a manutenção da vida
na Terra, para o funcionamento de
máquinas térmicas e em outrassituações
cotidianas.
(EF07CI07) Caracterizar os principais
ecossistemas
brasileiros
(quanto
à
paisagem, à quantidade de água, ao tipo de
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caracterização - Fotossíntese.
Fenômenos naturais e impactos
ambientais:
- Doenças na pele e a camada de
ozônio;
- Desmatamento;
- Poluição da água, ar e solo e
suas consequências.

1;2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.
Terra e Universo.

Composição do ar:
- Atmosfera e a vida na Terra;
- Composição do ar atmosférico.
Efeito estufa:
- Efeito estufa terrestre;
- Poluição do ar (dióxido e
monóxido de carbono;
- Dióxido de enxofre, destruição
da camada de ozônio e poluição
por partículas sólidas);
- Efeitos da poluição do ar;
Medidas
preventivas.

solo, à disponibilidade de luz solar e à
temperatura, entre outras), correlacionando
essas características à flora e fauna
específica.
(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.
(EF07CI12) Demonstrar que o ar é uma
mistura de gases, identificando sua
composição, e discutir fenômenos naturais
ou antrópicos que podem alterar essa
composição.
(EF07CI13) Descrever o mecanismo
natural do efeito estufa, seu papel
fundamental para o desenvolvimento da
vida na Terra, discutir as ações humanas
responsáveis pelo seu aumento artificial
(queima
dos
combustíveis
fósseis,
desmatamento, queimadas etc.) e selecionar
e implementar propostas para a reversão ou
controle dessequadro.

COMPONENTE CURRICULAR – CIÊNCIAS
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV - (6º e 7ºANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS
TEMAS GERADORES:
•
A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos
•
O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber
•
O Apelo ao Consumo e a Reação do(a) Adolescente
•
Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias
•
A Convivência Social na Adolescência
•
O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho
•
O Adolescente e Trabalho Informal
•
A Família como Primeiro Espaço de Formação Social
UNIDADE
COMPETÊNCIAS OBJETO DO
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
Matéria
e 1;2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
Histórias dos combustíveis e
energia.
das máquinas térmicas:
- Impacto da Camada de Ozônio
nos seres vivos e na economia;
- A queima de combustíveis e os
impactos ambientais;
- Aquecimento global;
- Economia e Sustentabilidade;
- A influência das novas
tecnologias na vida e no trabalho.

1;2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.
Vida
evolução

e

Programas e indicadores de
saúde pública:
- Cobertura de saneamento
básico;
- Políticas públicas de saúde.

Programas e indicadores de
saúde pública:

HABILIDADES
(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).
(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 vacinaçãopara a saúde pública, com base em
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Terra
Universo

e

1;2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

- Descoberta da vacina;
Importância
da
vacinação(conceitos,
campanha e calendário de
vacinação);
- Epidemias: fatores
ambientais
e
vacinação;
- Uso da tecnologia: benefícios x
malefícios;
- Bactérias e usos industriais;
- A tecnologia na produção das
vacinas;
- Fungos na indústria e
fermentação.
Camada de ozônio:
- Origem da camada de ozônio e
sua importância;
- A destruição da camada de
ozônio; Medidas preventivas.

Fenômenos naturais (vulcões,
terremotos e tsunamis):
Placas tectônicas e deriva
continental
- Teoria da deriva dos
continentes.

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
dedoenças.
(EF07CI11) Analisar historicamente o uso da
tecnologia, incluindo a digital, nas diferentes
dimensões da vida humana, considerando
indicadores ambientais e dequalidade de vida.

(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
a 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.
(EF07CI16) Justificar o formato das costas
brasileira e africana com base na teoria da
deriva dos continentes.

COMPONENTE CURRICULAR – CIÊNCIAS
TEMPO FORMATIVO II – EIXO V - (8º e 9ºANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA
•
•
•
•
•
UNIDADE
TEMÁTICA
Matéria
energia.

TEMAS GERADORES :
Diversidade Cultural
Gênero: o lugar da mulher na sociedade
Identidade afro-brasileira e Indígena
A família e a sociedade plural: crise e sentidos
Projeto de Vida
COMPETÊNCIAS OBJETO DO CONHECIMENTO
e

1;2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

Fontes e tipos de energia:
- Fontes de energias renováveis e não
renováveis;
- Energia eólica;
- Energia das ondas e marés;
- Energia solar e energia geotérmica.
Circuitos elétricos:
- O que é?
- Elementos de um circuito: resistores,
capacitores, geradores e indutores.
Transformação de energia: Elétrica,
luminosa, sonora, térmica mecânica,
nuclear, química;
- Classificação dos equipamentos de
acordo com o consumo de energia
elétrica.

Vida
evolução.

e

1;2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Mecanismos reprodutivos:
- Puberdade
- Glândulas e hormônios sexuais;

HABILIDADES
(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 acircuitos elétricos
residenciais.
(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 emecânica,
por exemplo).
(EF08CI07)
Comparar
diferentes processos reprodutivos
em plantas e animais em relação
aos mecanismos adaptativos e
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- Características sexuais primárias e
secundárias;
- Estrutura interna e externa dos
corpos masculinos e femininos.

Terra
Universo.

e

1;2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Sistema Sol, Terra e Lua:
- Terra e seussatélites;
- Movimentos de rotação etranslação;
As estações do ano.

evolutivos.
(EF08CI08) Analisar e explicar as
transformações que ocorrem na
puberdade considerando a atuação dos
hormônios sexuais e do sistema
nervoso.
(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.
EF08CI13)
Representar
os
movimentos de rotação e translação
da Terra e analisar o papel da
inclinação do eixo de rotação da
Terra em relação à sua órbita na
ocorrênciadas estações do ano, com
a
utilização
de
modelos
tridimensionais.

COMPONENTE CURRICULAR – CIÊNCIAS
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV- (8º e 9º ANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO
TEMAS GERADORES:
•
Ações coletivas para a construção da cidadania
•
Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência
•
O cidadão como sujeito de direitos e deveres
•
O desemprego, a fome e suas consequências
UNIDADE
COMPETÊNCIAS OBJETO DO
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
Matéria e energia. 1;2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
Cálculo de consumo de
energia elétrica:
- Conceito de energia elétrica e sua
unidade de medida;
Uso consciente de
elétrica:
- Tipos de energia e seus
impactos ambientais;
- Consumo consciente.

energia

HABILIDADES
(EF08CI05) Propor ações coletivas
para aperfeiçoar 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 uso.
(EF08CI06) Discutir e avaliar usinas
de geração de energia elétrica
(termelétricas, hidrelétricas, eólicas
etc.), suas semelhanças e diferenças,
seus impactos socioambientais, e como
essa energia chega e é usada em sua
cidade, comunidade, casa ou escola.
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Vida
e
evolução.

Terra
e
Universo.

1;2; 3;
4; 5; 6;
7; 8

1;2; 3;
4; 5;
6; 7; 8

Mecanismos reprodutivos:
- Ciclo menstrual;
- Menstruação, Menarca e menopausa;
- Tensão Pré-Menstrual (TPM);
Fecundação;
Gravidez
na
adolescência
e
suasconsequências;
- Tipos de parto;
- Formação de Gêmeos;
- Métodos contraceptivos;
-As
principais
Doenças
sexualmente
transmissíveis- DST's: transmissão, sintomas,
prevenção e tratamento.

(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)/Infecções Sexualmente
Transmissíveis (IST).

Sexualidade:
- Orientação sexual;
- Sexualidade humana;
- Respeito à diversidade de gênero;
-Bullyng.

(EF08CI11) Selecionar argumentos que
evidenciem as múltiplas dimensões da
sexualidade humana (biológica, sociocultural,
afetiva e ética) e a necessidade de respeitar,
valorizar e acolher a diversidade de indivíduos,
sem preconceitos baseados nas diferenças de
gênero.
(EF08CI16)
Discutir
iniciativas
que
contribuam para restabelecer o equilíbrio
ambiental a partir da identificação de alterações
climáticas regionais e globais provocadas pela
intervenção humana.

Clima:
- Climas regionais;
- Correntes de ar;
- Massas de ar;
- Previsão do Tempo;
- Instrumentos meteorológicos.

(EF08CI10) Identificar os principais sintomas,
modos de transmissão e tratamento de algumas
DST (com ênfase na AIDS), e discutir estratégias
emétodos de prevenção.

Clima
- Políticas públicas desustentabilidade;
- Consumoconsciente;
- Preservação dos Rios;
- Preservação dos biomas (Cerrado e mata de
transição);
- Mudanças do clima local.

COMPONENTE CURRICULAR – CIÊNCIAS
TEMPO FORMATIVO II – EIXO V - (8º e 9º ANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS

TEMAS GERADORES:
•
A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos
•
O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber
•
O Apelo ao Consumo e a Reação do(a) Adolescente
•
Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias
•
A Convivência Social na Adolescência
•
O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho
•
O Adolescente e Trabalho Informal
•
A Família como Primeiro Espaço de Formação Social
UNIDADE
COMPETÊNCIAS OBJETO DO CONHECIMENTO
TEMÁTICA
Matéria
e 1;2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.
Aspectos
quantitativos
das
energia.
transformações químicas:
- Matérias e suas propriedades gerais,
específicas e funcionais;
- Estados físicos da matéria;
- Mudanças de estado físico: (fusão,
vaporização, condensação, solidificação
e sublimação);
Estrutura da matéria:
- A estrutura do
átomo;
Modelos

HABILIDADES
(EF09CI01) Explicar estadosfísicos da
matéria e suastransformações com base
emmodelo
de
constituição
submicroscópica.
(EF09CI02) Comparar quantidades de
reagentes e produtos envolvidos em
transformações
químicas,
estabelecendo a proporção entre as
suas massas.
(EF09CI03) Identificar modelosque
descrevem a estrutura damatéria
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atômicos;
Classificação
periódica;
- Substâncias simples e compostas;
- Reações químicas.

constituição do átomo e composição de
moléculas simples e reconhecer sua
evolução histórica.

Radiações e suas aplicações na saúde:
- A luz;
- Luz e sombras;
- A imagem no espelho
plano;
- Fotografia;
- Lunetas e
telescópios;
- Ondas;
- Tipos de ondas: mecânicas e
eletromagnéticas: Infravermelho;
- Raio X
- O Ultravioleta.

Vida
evolução.

e

1;2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Radiações e suas aplicações na saúde:
Características
da
radiação
eletromagnética e aplicações na saúde:
raio X, ultrassom, ressonância nuclear
magnética, radiação ultravioleta.
Hereditariedade
- As bases da
hereditariedade;
- A meiose e a variabilidade dos seres
vivos;
Genética
e
hereditariedade;
Anomalias
genéticas.
Ideias
evolucionistas:
- Evolucionismo;
- Seleção natural;
- Diversidade das espécies;
- Os reinos dos seres vivos.

(EF09CI06) Classificar as radiações
eletromagnéticas por suas frequências,
fontes e aplicações, discutindo e
avaliando as implicações éticas dessas
aplicações.
(EF09CI07) Discutir e avaliar o papel
do avanço tecnológico na aplicação
da radiação eletromagnética no
diagnóstico (raio x, ultrassom,
ressonância nuclear magnética) e
tratamento de doenças (radioterapia,
cirurgiaótica a laser etc.).

(EF09CI08) Associar osgametas à
transmissão
das
características
hereditárias, estabelecendo 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 diferentes organismos.
(EF09CI10) Comparar as ideias
evolucionistas de Lamarck e Darwin
apresentadas em textos científicos e
históricos, identificando semelhanças e
diferenças entre essas ideias e
compreendendo sua importância para
explicar a diversidade biológica.
(EF09CI11) Discutir a evolução e a
diversidade das espécies com base na
atuação da seleção natural sobre as
variantes de uma mesma espécie,
resultantes deprocesso reprodutivo.

Preservação da Biodiversidade:
- Unidades de conservação: Parques,
área de proteção permanente, reservas,
corredor
ecológico
e
florestas
nacionais;
Problemas
ambientais
locais
provocados pela sociedadede consumo.
Terra
Universo.

e

1;2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Composição,
localizaçãodo

estrutura
Sistema Solar

e
no

(EF09CI12) Justificar a importância
das unidades de conservação para a
preservação da biodiversidade e do
patrimônio nacional, considerando os
diferentes tipos de unidades (parques,
reservas e florestas nacionais), as
populações humanas e atividades a eles
relacionadas.
(EF09CI13)
Propor
iniciativas
individuais e coletivas para a solução
de problemas ambientais da cidade ou
da comunidade, com base na análise de
ações sustentáveis bem-sucedidas.
(EF09CI14) Descrever a composição e
a estrutura do Sistema Solar (Sol,
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Universo:
- A localização da Terra e as
características da Via Láctea;
Sistema solar: A terra e seus satélites.

planetas
rochosos, planetas gigantes gasosos e
corpos menores), assim como a
localização do Sistema Solar.

Vida humana fora da terra:
Conhecendo o alinhamento e as zonas
habitáveis do Sistema Solar;
- As hipóteses da vida fora da Terra.

(EF09CI16) Selecionar argumentos
sobre a viabilidade da sobrevivência
humana fora da Terra, com base nas
condições necessárias à vida, nas
características dos planetas e nas
distâncias e nos tempos envolvidos em
viagens
interplanetárias
e
interestelares.

Ordem de grandeza astronômica
Evolução estelar:
Estrelas
constelações.

e
(EF09CI17) Analisar o ciclo evolutivo
do Sol (nascimento, vida e morte)
baseado no conhecimento das etapas
de evolução de estrelas de diferentes
dimensões e os efeitos desse processo
no nosso planeta.

5.2.7 Geografia

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE GEOGRAFIA

1.

Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/ natureza e exercitar o interesse e o
espírito de investigação e de resolução de problemas.

2.

Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, reconhecendo a importância dos
objetos técnicos para a compreensão das formas como os seres humanos fazem uso dos recursos da natureza ao longo
da história.

3.

Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio geográfico na análise da
ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição,
extensão, localização e ordem.

4.

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.

5.

Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para compreender o mundo natural,
social, econômico, político e o meio técnico-científico e informacional, avaliar ações e propor perguntas e soluções
(inclusive tecnológicas) para questões que requerem conhecimentos científicos da Geografia.

6.

Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias epontos de vista que
respeitem e promovam a consciência socio ambiental e o respeito à biodiversidade e ao outro, sempre conceitos de
qualquer natureza.

7.

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
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV - (6º e 7ºANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA
TEMAS GERADORES :
Diversidade Cultural
Gênero: o lugar da mulher na sociedade
Identidade afro-brasileira e Indígena
A família e a sociedade plural: crise e sentidos
Projeto de Vida
COMPETÊNCIAS OBJETO DO CONHECIMENTO

•
•
•
•
•
UNIDADE
TEMÁTICA
O sujeito e seu
lugar no mundo.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

Identidade sociocultural:
- Espaço lugar e paisagem;
- Escola, rua, bairro, cidade e campo;
- Lugar, o território e o mundo;
- Características que dão a um lugar a sua
identidade.
A nova paisagem espacial e a adaptação
populacional:
- A ação antrópica na transformação do espaço
geográfico de Riachão das Neves;
- A apropriação do espaço indígena pelo
avanço da agricultura;
- As Comunidades Quilombolas remanescentes
na Bahia.

Conexões e escalas

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

Relações entre componentes
naturais:
- Terra no universo;
- Movimentos da Terra;
- As estações do ano;
- Os solstícios e equinócios.

físico-

Relações entre os componentes físiconaturais:
- Hidrosfera;
- Águas continentais: Oceanos e mares.
- Hidrografia de Riachãodas Neves (rios,
riachos);
- Hidrografia do Brasil;
- A água subterrânea.
Domínios
Morfoclimáticos
Brasileiros:
- Amazônico;
- Cerrado;
-Mares de Morros; Caatinga;
- Araucária;
- Pradarias;
- Faixas de Transição.
Mundo do trabalho

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

Formas
representação
pensamento
espacial.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

de
e

Transformações das paisagens naturais e
antrópicas:
- Clima e agronegócio no oeste baiano;
- Poluição atmosférica e hídrica;
- Atividade agrícola no oeste baiano e sua
contribuição para economia local enacional;
- Reformaagrária;
- Setores da economia: Primário, secundário e
terciário;
- Modernização da agricultura;
- Indústria, produção e impactos ambientais.
Urbanização, redes urbanas e os problemas
socioambientais nas metrópoles nacionais:
- A rede urbana brasileira;
- Os espaçosmetropolitanos;
- As metrópoles e os problemas socioambientais
urbanos;

HABILIDADES
(EFO6GEO1)
Comparar
codificações das paisagens nos
lugares de vivência e os usos
desses lugares em diferentes
tempos.

(EF06GE02)
Analisar
modificações de paisagens por
diferentes tipos de sociedade,
com destaque para os povos
originários.

(EF06GE03)
Descrever
os
movimentos do planeta e sua
relação com a circulação geral da
atmosfera, o tempo atmosférico e
os padrões climáticos.
(EF06GE04) Descrever o ciclo
da
água,
comparando
o
escoamento
superficial
no
ambiente urbano e rural,
reconhecendo
os
principais
componentes da morfologia das
bacias e das redes hidrográficas e
a sua localização no modelo
dasuperfície terrestre e da
cobertura vegetal.
(EF06GE05) Relacionar padrões
climáticos, tipos de solo, relevo e
formações vegetais.

(EF06GE06)
Identificar
as
características das paisagens
transformadas pelo trabalho
humano
a
partir
do
desenvolvimento da agropecuária
e do processo de industrialização.

(EF06GE07)
Explicar
as
mudanças na interação humana
com a natureza a partir do
surgimento das cidades.
(EF06GE08) Medir distâncias na
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- A Urbanização da cidade de Riachão das
Neves.

superfície pelas escalas gráficas e
numéricas dos mapas.

Fenômenos naturais e sociais representados
de diferentes maneiras:
- Orientação e localização espacial;
- Coordenadas geográficas;
- Função social e histórica dos mapas;
- Linguagem dos mapas e Mapas Temáticos;
- Escala Cartográfica;
- O sistema de Fusos Horários.

(EF06GE09) Elaborar modelos
tridimensionais,
blocosdiagramas e perfis topográficos e
de
vegetação,
visando
à
representação de elementos e
estruturas da superfície terrestre.

Elementos naturais do território
brasileiro:
- O arcabouço geológico;
- Modelagem do relevo;
- As paisagens vegetais;
- O uso e a ocupação do solo no Cerrado baiano;
- Comemorações da Independencia do
Brasil.

COMPONENTE CURRICULAR – GEOGRAFIA
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV - (6º e 7ºANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO
TEMAS GERADORES:
•
Ações coletivas para a construção da cidadania
•
Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência
•
O cidadão como sujeito de direitos e deveres
•
O desemprego, a fome e suas consequências
UNIDADE
COMPETÊNCIAS
OBJETO DO CONHECIMENTO
TEMÁTICA
Natureza, ambientes 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.
Biodiversidade e ciclo hidrológico:
e qualidade de vida.
- Ciclo hidrológico;
- As sociedades e a utilização da água;
- Crise da água;
Jardinagem,
terraceamento
e
plantation;
- Comemorações da Proclamação da
República.
As questões ambientais atuais:
- Efeito Estufa;
- Aquecimento Global;
- Perda de Biodiversidade;
- Assoreamento;
- Queimadas;
- Desertificação.
Agropecuária, natureza e tecnologia:
- Agropecuária e comércio internacional;
- A produção hidroelétrica nacional;
- Impacto ambiental das grandes
lavouras para exportação;
- O uso dos solos na Região Oeste da
Bahia;
- Educação ambiental.
A
dinâmica
climática
e
a
intervenção humana: Radiação solar;
- Circulação Atmosférica;
- As massas de ar;
- Os grandes tipos climáticos brasileiros.
O sujeito e seu 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7
Ideias e concepções sobre a formação
lugar no mundo
territorial do Brasil: A construção do
espaço geográfico;
- A relação entre os lugares;
- As paisagens e sua importância no
estudo do espaço;

HABILIDADES
(EF06GE10) Explicar as diferentes
formas de uso do solo (rotação de terras,
terraceamento, aterros etc.) e de
apropriação dos recursos hídricos
(sistema de irrigação, tratamento e
redesde distribuição), bem como suas
vantagens e desvantagens em diferentes
épocas e lugares.
(EF06GE11)
Analisar
distintas
interações das sociedades com a
natureza, com base na distribuição dos
componentes físico-naturais, incluindo
as transformações da biodiversidade
local e do mundo.
(EF06GE12) Identificar o consumo dos
recursos hídricos e o uso das principais
bacias hidrográficas no Brasil e no
mundo, enfatizando as transformações
nos ambientes urbanos.

(EF06GE13) Analisar consequências,
vantagens e desvantagens das práticas
humanas na dinâmica climática (ilha de
calor etc.).
(EF07GE01) Avaliar, por meio de
exemplos extraídos dos meios de
comunicação, ideias e estereótipos
acerca das paisagens e da formação
territorial do Brasil.
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Conexões e escalas

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

- Formação histórica e espacial do Oeste
da Bahia: indígenasda região oeste da
Bahia.
Formação territorial do Brasil:
- Evolução da construção do território
brasileiro;
- Regionalizações;
- Movimentos migratórios;
- Formação Territorial e urbanização do
Oeste baiano.
A questão sociocultural brasileira:
- Indígenas;
- Quilombolas.
- Ribeirinhos;
- Seringueiros.

Características
da
população brasileira:
- Formação da população brasileira;
- A distribuição da população;
- O crescimento da população;
- Migrações;
- Um país populoso, mas pouco
povoado;
- A pirâmide etária brasileira.

(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.
(EF07GE04) Analisar a distribuição
territorial da população brasileira,
considerando a diversidade étnicocultural (indígena, africana, europeia e
asiática), assim como aspectos de renda,
sexo e idade nas regiões brasileiras.

COMPONENTE CURRICULAR – GEOGRAFIA
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV - (6º e 7ºANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS
TEMAS GERADORES:
•
A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos
•
O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber
•
O Apelo ao Consumo e a Reação do(a) Adolescente
•
Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias
•
A Convivência Social na Adolescência
•
O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho
•
O Adolescente e Trabalho Informal
•
A Família como Primeiro Espaço de Formação Social
UNIDADE TEMÁTICA
COMPETÊNCIAS OBJETO DO CONHECIMENTO
Mundo do trabalho
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.
Produção, circulação e consumo de
mercadorias:
Desenvolvimento
industrial
brasileiro;
- Características da industrialização
brasileira;
- Fatores da localização industrial
no Brasil;
- Concentração e desconcentração
industrial;
- Industrialização e urbanização
no Brasil;
- O espaço urbano –
conceitos;
- Problemas urbanos.

HABILIDADES
(EF07GE05) Analisar fatos e
situações representativas das
alterações ocorridas entre o
período mercantilista e o advento
do capitalismo.

Novas formas de produção e os
impactos ambientais:
- Estrutura fundiária brasileira;
- Sistema de produção agrícola
e relações de trabalho no
campo;
- Modernização agrícola e

(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.
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Formas de representação e
pensamento espacial

Natureza, ambientes e
qualidade de vida

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

formação
do
CAI
(Complexo
Agroindustrial);
- Conflitos pela posse da
terra.
Desigualdade social e o trabalho:
- Circulação e transporte;
- O transporte marítimo;
- O transporte hidroviário;
- O transporte ferroviário;
- AsRodovias;
- O transporte aéreo.
Fontes de energia:
- A matriz energética brasileira;
- Os combustíveis fósseis: petróleo,
gás e carvão mineral;
- As fontes alternativas de energia:
Biocombustível, Solar, Eólica e
outras;
- Os combustíveis e a contaminação
ambiental.
Mapas temáticos do Brasil:
- Cartografia temática;
- Gráficos;
- Região Nordeste: aspectos
naturais;
- As sub-regiões nordestinas;
- A dinâmica econômica do
Nordeste;
- A questão da seca e das
desigualdades sociais;
- Geografia da Bahia e do
Município de Riachão das Neves;
-Contribuição da produção agrícola
do Oeste baiano para a economia do
Nordeste;
-As paisagens naturais e os recursos
minerais da Região Norte;
– A fronteira agrícola eseus
problemas;
- Os conflitos locais –Diversidade
cultural.
Aspectos culturais, socioeconômicos
e
fisiográficos das regiões brasileiras:
- Região Sudeste;
- Região Sul;
- Região Centro-Oeste;
- A construção do espaço regional do
Sudeste e do Sul do Brasil:os
conflitos locais;
- Os três complexos regionais e suas
características.
Biodiversidade brasileira:
- Aspectos físicos I: relevo,
hidrografia, localização e extensão;
Aspectos
físicos
II:
os
domíniosmorfoclimáticos do Brasil;
- Impactos ambientais nos domínios
morfoclimáticos brasileiros.
Biodiversidade
brasileira:
- Legislação Ambiental Brasileira;
- As Conferências sobre Meio
Ambiente;
- Preservar e Conservar;
- As Unidades de conservação;

(EF07GE07)
Analisar
a
influência e o papel das redes de
transporte e comunicação na
configuração
do
território
brasileiro.

(EF07GE08)
Estabelecer
relações entre os processos de
industrialização
e
inovação
tecnológica
com
as
transformações socioeconômicas
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.

(EF07GE11) Caracterizar
dinâmicas dos componentes
físico-naturais no território
nacional, bem como sua
distribuição e biodiversidade
(Florestas Tropicais, Cerrados,
Caatingas, Campos Sulinos e
Matas de Araucária).
(EF07GE12)
Comparar
unidadesde
conservação
existentes
noMunicípio
de
residência e emoutras localidades
brasileiras,
com
base
na
organização do Sistema Nacional
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-Conflitos
socioambientais e
desenvolvimento
sustentável;
-Degradação
e
poluição
paisagísticas,
ambientais
e
territoriais no campo.

de Unidadesde
(SNUC).

Conservação

COMPONENTE CURRICULAR – GEOGRAFIA
TEMPO FORMATIVO II – EIXO V - (8º e 9ºANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA
TEMAS GERADORES :
•
Diversidade Cultural
•
Gênero: o lugar da mulher na sociedade
•
Identidade afro-brasileira e Indígena
•
A família e a sociedade plural: crise e sentidos
•
Projeto de Vida
UNIDADE
COMPETÊNCIAS OBJETO DO CONHECIMENTO
TEMÁTICA
O sujeito e seu 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7
Distribuição
da
população
lugar no mundo
mundiale
deslocamentospopulacionais:
- A Diáspora dos Hebreus;
- A imigração na Europa;
- Os Refugiados;
- Fronteiras fechadas: migração ilegal.
Dinâmica da população local:
- A formação territorial e as heranças da
colonização e da migração.

Conexões
escalas

e

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

A dinâmica demográfica:
- Teorias demográficas;
Crescimento
demográfico
mundial;
- Estrutura da população;
- Reposição populacional.
Fluxo migratório no Continente
Americano:
- Emigração e Imigração entre
Américas;
- Migrações ilegais;
- Áreas ecúmenas e anecúmenas.
Corporações
e
organismos
internacionais e do Brasil na ordem
econômica mundial:
- Estado, nação e território;
- Formação do espaço econômico
mundial: Países do Norte e paísesdo
Sul;
- O grande bloco econômico: União
Europeia;
- O meio técnico cientifico e
informacional e a inserção do oeste da
Bahia no cenário mundial.
Diferentes
dimensõesda
Globalização:
- Globalização e Exclusão Social;
- Globalização e MeioAmbiente;
- O Islã na África;
- A interdependência global.
A Geopolítica da Globalização:
- As origens do subdesenvolvimento;

HABILIDADES
(EF08GE01) Descrever as rotas de
dispersão da população humana pelo
planeta e os principais fluxos
migratórios em diferentes períodos da
história, discutindo os fatores
históricos e condicionantes físiconaturais 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.
(EF08GE03)
Analisar
aspectos
representativos
da
dinâmica
demográfica,
considerando
características da população (perfil
etário, crescimento vegetativo e
mobilidade espacial).
(EF08GE04) Compreender os fluxos
de migração na América Latina
(movimentos voluntários e forçados,
assim como fatores e áreas de expulsão
e atração) e as principais políticas
migratórias da região.
(EF08GE05) Aplicar os conceitos de
Estado, nação, território, governo e país
para o entendimento de conflitos e
tensões na contemporaneidade, com
destaque para as situações geopolíticas
na América e na África e suas múltiplas
regionalizações a partir do pós-guerra.

(EF08GE06) Analisar a atuação das
organizações mundiais nos processos
de integração cultural e econômica nos
contextos americano e africano,
reconhecendo, em seus lugares de
vivência, marcas desses processos.
(EF08GE07) Analisar os impactos
geoeconômicos, geoestratégicos e

364

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
385 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

- DIT- Divisão Internacional do
Trabalho;
- O imperialismo Norte americano e a
ALCA;
- Analisando o Brasil e a China.
O Mundo sofre a influência dos EUA:
presente o capitalismo e o socialismo;
- Nasce a Superpotência Mundial:
EUA;
- A descolonização africana.
Corporações econômicas e as relações
comerciais:
- Relações econômicas que ocorrem no
BRICS.

A
organização
da
produção
agropecuária:
- Revolução verde;
- População rural e o trabalho
agrícola;
Biotecnologia
e
alimentos
transgênicos;
- Agricultura orgânica;
- Região Oeste da Bahia no cenário
mundial;
As questões politicas na América
Latina:
- O Regime político de Cuba;
- A ditadura na Venezuela;
- O narcotráfico na Bolívia;
- Ameaça nas fronteiras brasileiras.
Corporações
e
organismos
internacionais e do Brasil na ordem
econômica mundial:
- Formação de blocos econômicos; - O
NAFTA;
- MERCOSUL;
- Comunidade Andina;
- Alba.

geopolíticos da ascensão dos
EstadosUnidos da América no
cenário internacional em sua posição
de liderança global ena relação com a
China e o Brasil.
(EF08GE08) Analisar a situação do
Brasil e de outros países da América
Latina e da África, assim como da
potência estadunidense na ordem
mundial do pós-guerra.
(EF08GE09) Analisar os padrões
econômicos mundiais de produção,
distribuição e intercâmbio dos
produtos agrícolas e industrializados,
tendo como referência os Estados
Unidos da América e os países
denominados de Brics (Brasil,
Rússia, Índia, China e África do Sul).
(EF08GE10) Distinguir e analisar
conflitos e ações dos movimentos
sociais brasileiros, no campo e na
cidade, comparando com outros
movimentos sociais existentes nos
países latino-americanos.

(EF08GE11) Analisar áreas de conflito
e tensões nas regiões de fronteira do
continente latino-americano e o papel
de organismos internacionais e
regionais de cooperação nesses
cenários.
(EF08GE12)
Compreender
os
objetivos e analisar a importância dos
organismos de integração do território
americano (MERCOSUL, OEA, OEI,
Nafta, Unasul, Alba, Comunidade
Andina, Aladi, entre outros).

COMPONENTE CURRICULAR – GEOGRAFIA
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV- (8º e 9º ANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO
TEMAS GERADORES:
•
Ações coletivas para a construção da cidadania
•
Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência
•
O cidadão como sujeito de direitos e deveres
•
O desemprego, a fome e suas consequências
UNIDADE
COMPETÊNCIAS OBJETO DO CONHECIMENTO
HABILIDADES
TEMÁTICA
Mundo do trabalho
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.
Tecnologia
e
desenvolvimento (EF08GE13)
Analisar
a
econômico mundial:
influência do desenvolvimento
científico e tecnológico na
- O subdesenvolvimento no mundo;
caracterização dos tipos de
- A inserção da América e a África no
trabalho e na economia dos
Meio
TécnicoCientíficoespaços urbanos e rurais da
Informacional;
América e da África.
- A estrutura do SADC.
Os diferentes contextos e os meios
(EF08GE14)
Analisar
os
processos
dedesconcentração,
técnico e tecnológico na produção:
descentralização
e
A industrialização tardia e suas
consequências socioeconômicas.
recentralização das atividades
- Países emergentes no continente econômicas a partir do capital
estadunidense e chinês em
americano: México, Argentina e Brasil;
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- Modelo Chinês de desenvolvimento;
- Os Tigres Asiáticos.
Transformações do espaço
na
sociedade
urbanoindustrial
na
América
Latina:
- Continente Americano: Aspectos
climáticos e geomorfológicos;
- As principais bacias hidrográficas;
- A gestão hídrica na América Latina.

América: Uma história de contrastes:
Desenvolvimento
desigual
das
Américas;
- América Anglo-Saxônica;
- América Platina;
- AméricaAndina.

Mundo do trabalho

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

Formas
de
representação
e
pensamento espacial

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

Transformações
do
espaço
na
sociedade
urbano-industrial
na
América Latina:
- A urbanização nos países
latinos americanos;
- Problemas socioambientais dos
grandes centros urbanos.
O espaço geográfico Americano:
Continente
americano,
aspectos
gerais;
- América do Norte.
Diversidade
étnico-cultural
canadense;
- Características geoeconômicas do
Canadá.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

O espaço geográfico Africano:
- Continente africano: aspectos gerais;
- A África subsaariana;
- A África branca;
- Os conflitos etnotribais: Angola e
Ruanda.
Identidades e interculturalidades
regionais: Estados Unidos daAmérica,
América espanhola e portuguesa e
África:
O
subdesenvolvimento
daAmérica Latina;
- O atraso socioeconômico da África.

Natureza, ambientes
e qualidade de vida.

Antártica: o continente gelado:
- Características naturais;
- Fauna e flora;
- A pesquisa científica;
- Os problemas ambientais
continente gelado.

no

A economia latina americana: Setor
primário: Extrativismo e agropecuária;
- Setor secundário: Industrial;

diferentes regiões no mundo,
com destaque para o Brasil.
(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
Amazônia e nos Andes, entre
outros) e discutir os desafios
relacionados à gestão e
comercialização da água.
(EF08GE16)
Analisar
as
principais
problemáticas
comuns às grandes cidades
latinoamericanas,
particularmente
aquelas
relacionadas à distribuição,
estrutura e dinâmica da
população e às condições de
vida e trabalho.
(EF08GE17)
Analisar
a
segregação socioespacial em
ambientes urbanos da América
Latina, com atenção especial ao
estudo de favelas, alagados e
zona de riscos.
(EF08GE18) Elaborar mapas ou
outras formas de representação
cartográfica para analisar as
redes e as dinâmicas urbanas e
rurais, ordenamento territorial,
contextos culturais, modo de
vida e usos e ocupação de solos
da África e América.
(EF08GE19)
Interpretar
cartogramas,
mapas
esquemáticos
(croquis)
e
anamorfoses geográficas com
informações geográficas acerca
da África e América.
(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
npovos.
(EF08GE21) Analisar o papel
ambiental e territorial da
Antártica
no
contexto
geopolítico, sua relevância para
os países da América do Sul e
seu valor como área destinada à
pesquisa e à compreensão do
ambiente global.
(EF08GE22) Identificar os
principais recursos naturais dos
países da América Latina,
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- Setor terciário: comércio e prestação
de serviços.

Viagem
temática
pela
América Latina:
- América Latina: paisagens naturais;
- Climatologia;
- Geomorfologia do continente.

O avanço das atividades primárias na
América Latina:
- A produção petrolífera Venezuelana;
- Chile: potência mineradora; e
agroexportadora;
- Potencial econômico dos Pampas
Argentinos;
- A concentração industrial no sudeste
brasileiro;
- As novas fronteiras agrícolas no Brasil:
Bahia e Mato Grosso.

analisando seu uso para a
produção de matéria-prima e
energia e sua relevância para a
cooperação entre os países do
Mercosul.
(EF08GE23)
Identificar
paisagens da América Latina e
associá-las, por meio da
cartografia,
aos
diferentes
povos da região, com base em
aspectos da geomorfologia,da
biogeografia e da climatologia.
(EF08GE24)
Analisar
as
principais
características
produtivas dos países latinoamericanos (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-deaçúcar em Cuba; polígono
industrial do sudeste brasileiro
e plantações de soja no centrooeste; maquiladoras mexicanas,
entre outros).

COMPONENTE CURRICULAR – GEOGRAFIA
TEMPO FORMATIVO II – EIXO V - (8º e 9º ANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS
TEMAS GERADORES:
•
A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos
•
O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber
•
O Apelo ao Consumo e a Reação do(a) Adolescente
•
Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias
•
A Convivência Social na Adolescência
•
O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho
•
O Adolescente e Trabalho Informal
•
A Família como Primeiro Espaço de Formação Social
UNIDADE
COMPETÊNCIAS
OBJETO DO CONHECIMENTO
TEMÁTICA
O sujeito e seu lugar
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7
A hegemonia europeia na
no mundo.
economia, na política e na cultura:
- O espaço político Europeu: Europa:
- Diversidade e integração; Regionalização europeia;
- Europa oriental pós-guerra.

Corporações e organismos
internacionais:
- Formação do capitalismo e o
capitalismo comercial;
- Capitalismo industrial;
- Globalização: política e economia;
- As relações trabalhistas no Oeste
baiano.
As manifestações culturais na
formação populacional: Aspectos
político-econômicos
na
globalização;
- O mundo globalizado e a
construção do espaço geográfico
contemporâneo;
- Globalização e cultura.

HABILIDADES
(EF09GE01)
Analisar
criticamente de que forma a
hegemonia europeia foi exercida
em várias regiões do planeta,
notadamente em situações de
conflito, intervenções militares
e/ou influência cultural em
diferentes tempos e lugares.
(EF09GE02) Analisar a atuação
das corporações internacionais e
das organizações econômicas
mundiais na vida da população
em relação ao consumo, à cultura
e à mobilidade.

(EF09GE03)
Identificar
diferentes manifestações culturais
de minorias étnicas como forma
de compreender a multiplicidade
cultural na escala mundial,
defendendo o princípio do
respeito às diferenças.
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Conexões e escalas

Mundo do trabalho

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

A restruturação das fronteiras
mundiais:
- Europa Ocidental pós-guerra;
- Europa Ocidental hoje;
- População europeia;
- Israel e a questão palestina.
- Geopolítica da energia no Oriente
Médio.
Integração mundial e suas
interpretações: globalização e
mundialização:
- A Nova Ordem Mundial;
- Capitalismo monopolista ou
financeiro;
- O meio técnico científico e
informacional;
- O mundo globalizado e a construção
do espaço geográfico contemporâneo.
- Globalização e Mundialização.
A divisão do mundo em Ocidente
e Oriente:Geografia regional do
mundo no período colonial.

Intercâmbios
históricos
e
culturais entre Europa, Ásia e
Oceania:
- O conjunto climatológico e
vegetacional da Ásia:
- Rússia: caos, revolução e
socialismo;
- A Rússia hoje;
- CEI- Comunidade dos Estados
Independentes e seus problemas
atuais.
A regionalização da Europa, Ásia
e Oceania:
- Velha Ordem mundial entre 1945
e
1989:
Bipolarização
das
superpotências,
corrida
armamentista e espacial, o Muro de
Berlim e a Crise do petróleo;
- Nova Ordem Mundial que
inicia em 1989: neoliberalismo
econômico e multipolarização;
- A desintegração do Leste
europeu.
Geografia Regional do Mundo:
- Japão - Limitações naturais;
- A sociedade japonesa;
- O milagre Japonês;
A reafirmação econômica
japonesa;
- Japão e Tigres Asiáticos;
- Tigres Asiáticos: as novas
potências tecnológicas.
Transformações do espaçona
sociedade urbano-industrial:
- A crise dosocialismo;
- China;
- Sul da Ásia ou subcontinente
indiano;
- Sudeste Asiático;
- Oceania: sociedade e
desenvolvimento;
- Austrália e Nova Zelândia;
- APEC.
Transformações do espaço na
sociedade urbano-industrial:

(EF09GE04)
Relacionar
diferenças de paisagens aos
modos de viver de diferentes
povos na Europa, Ásia e Oceania,
valorizando
identidades
e
interculturalidades regionais.

(EF09GE05) Analisar fatos e
situações para compreender a
integração mundial (econômica,
política e cultural), comparando
as diferentes interpretações:
globalização e mundialização.

(EF09GE06) Associar o critério
de divisão do mundo em
Ocidente e Oriente com o
Sistema Colonial implantado
pelas potências europeias.
(EF09GE07)
Analisar
os
componentes físico-naturais da
Eurásia e os determinantes
histórico-geográficos de sua
divisão em Europa e Ásia.

(EF09GE08)
Analisar
transformações
territoriais,
considerando o movimento de
fronteiras, tensões, conflitos e
múltiplas
regionalidades
na
Europa, na Ásia e na Oceania.

(EF09GE09)
Analisar
características de países e
grupos de países europeus,
asiáticos e da Oceania em seus
aspectos urbanos polulacionais, políticos e econômicos, e discutir suas d

(EF09GE10)
Analisar
os
impactos do processo de
industrialização na produção e
circulação de produtos e
culturas na Europa, na Ásia e na
Oceania.

(EF09GE11) Relacionar as
mudanças técnicas e científicas
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- Modelos de produção e o
trabalhador;
- O trabalho informa;
- A restruturação produtiva no
Brasil;
- O cooperativismo.
Cadeias industriais e inovação no
uso dos recursos naturais e
matérias- primas:
- O desemprego estrutural;
- A terceirização e o desemprego;
- As relações de trabalho na zona
rural.

Formas
de
representação
e
pensamento espacial

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

A organização da produção
agropecuária:
- A produção agropecuária
brasileira;
- A modernização da produção
agrícola;
- Desempenho da agricultura
familiar e empresarial;
- Conflitos regionais – Fome e
doenças.
Leitura e elaboração de mapas
temáticos, croquis e outras formas
de representação para analisar
informações geográficas:
- Os grandes grupos econômicos
globais: G7;
- A concentração do capital;
- A ocidentalização domundo;
- A globalização financeira;
- Interdependência global.
As diferentes dimensões da
globalização:
Desigualdades
econômicas;
- Diversidades paisagísticas;
- Transformações nas paisagens na
Europa, na Ásia e na Oceania.

Natureza, ambientes e
qualidade de vida.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

Diversidade ambiental e as
transformações nas paisagens na
Europa, na Ásia e na Oceania:
Diversidades paisagísticas;
- Domínios morfoclimáticos da
Europa: Tundra; Taiga; Floresta
Temperada, Vegetação
mediterrânea e Estepes;
- Aspectos territoriais da Austrália.

decorrentes do processo de
industrialização
com
as
transformações no trabalho em
diferentes regiões do mundo
esuas consequências no Brasil.
(EF09GE12) Relacionar o
processo de urbanização às
transformações da produção
agropecuária, à expansão do
desemprego estrutural e ao
papel crescente do capital
financeiro em diferentes países,
com destaque para o Brasil.
(EF09GE13)
Analisar
a
importância
da
produção
agropecuária
na
sociedade
urbano-industrial
ante
o
problema
da
desigualdade
mundial de acesso aos recursos
alimentares e à matéria-prima.

(EF09GE14)
Elaborar
e
interpretar gráficos de barras e
de setores, mapas temáticos e
esquemáticos
(croquis)
e
anamorfoses geográficas para
analisar,
sintetizar
e
apresentardados e informações
sobre diversidade, diferenças e
desigualdades sociopolíticas e
geopolíticas mundiais.
(EF09GE15)Comparar
e
classificar diferentes regiões do
mundo
com
base
em
informações
populacionais,
econômicas e socioambientais
representadas
em
mapas
temáticos e com diferentes
projeções cartográficas.
(EF09GE16)
Identificar
e
comparar diferentes domínios
morfoclimáticos da Europa, da
Ásia e da Oceania.

Diversidade ambiental e as
transformações nas paisagens na
Europa, na Ásia e na Oceania:
Ásia: conjuntos regionais;
- Oceania: continente ilha;
- Os setores econômicos na 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.

Estratégias energéticas:
- Energia e os ciclos industriais; Fontes de energia e produção
agroindustrial;
- A geopolítica do petróleo;
- Alternativas energéticas.

(EF09GE18)
Identificar
e
analisaras cadeias industriais e
de inovação e as consequências
dos usos de recursos naturais e
das diferentes fontes de energia
(tais
como
termoelétrica,
hidrelétrica, eólica e nuclear) em
diferentes países.
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5.2.8 História
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE HISTÓRIA

1.

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;

2.

Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de
transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como
problematizar os significados das lógicas de organização cronológica;

3.

Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, 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;

4.

Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação a um
mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base em princípios éticos, democráticos,
inclusivos, sustentáveis e solidários;

5.

Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e seus
significados históricos, levando emcontao respeito e a solidariedade com as diferentes populações;

6.

Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção historiográfica;

7.

Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo crítico, ético e
responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais.

NTE CURRICULAR – HISTÓRIA
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV - (6º e 7ºANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA
•
•
•
•
•
UNIDADE
TEMÁTICA
História:
tempo, espaço
e formas de
registros.

TEMAS GERADORES :
Diversidade Cultural
Gênero: o lugar da mulher na sociedade
Identidade afro-brasileira e Indígena
A família e a sociedade plural: crise e sentidos
Projeto de Vida
COMPETÊNCIAS OBJETO DO CONHECIMENTO
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

HABILIDADES

Formas de registro da história e da
produção do conhecimento histórico:
O que a História estuda;
- O que são fontes históricas;
- Memória, história oral e narrativa.

(EF06HI01) Conceituar História.
Identificar diferentes fontes históricas
e sua importância na construção do
sujeito histórico.

A questão do tempo, sincronias e
diacronias: reflexões sobre o sentido
das cronologias:
- Diferentes formas de concepção do
tempo, noção de tempo e periodização
de tempo histórico;
- Calendários
- História e pré-história tendo como
marco temporal a invenção da escrita.

(EF06HI02) Identificar diferentes
formas de compreensão da noção de
tempo e de periodização dos processos
históricos (continuidades e rupturas).
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História: tempo, espaço e
formas de registros.

A invenção do mundo
clássico e o contraponto com
outras sociedades.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

As origens da humanidade,
seus deslocamentos e os
processos de sedentarizarão:
- Hipóteses do surgimento da
espécie humana (do homo
habilis ao homo sapiens
sapiens, suas localizações
geográficas, as migrações e o
povoamento da Terra;
- A sobrevivência aos
diversos períodos glaciais; e a
subsistência
do
homem
primitivo por meio da caça e
coleta);
- A historicidade do homem
primitivo;
Paleolítico
e
Neolítico;
- Pré-história brasileira.

(EF06HI03)
Identificar
as
hipóteses sobre o surgimento da
espécie humana: Criacionismo e
Evolucionismo.
(EF06HI05)
Descrever
modificações da natureza eda
paisagem realizadas por diferentes
tipos de sociedade, com destaque
para os povos indígenas e povos
africanos, e discutir a natureza e a
lógica
das
transformações
ocorridas.

Povos da Antiguidade na
África (egípcios), no Oriente
Médio (mesopotâmicos) e nas
Américas (pré-colombianas):
Povos
da
Antiguidade:
Mesopotâmia e Egito;
Mesopotâmia
Hebreus
- As Grandes Navegações;
- Colonização Espanhola no
continente e outros);
- Os índios brasileiros antes dos
portugueses;
- Colonização Portuguesa no
Brasil;- Pré-história da Região
Oeste da Bahia.

(EF06HI06)
Identificar
geograficamente
as
rotasde
povoamento
no
território
americano.
(EF06HI07)
Identificar
a
organização
social,
política,
econômica, religiosa e cultural das
sociedades antigas no Oriente
Médio.
(EF06HI08) Identificar a organização
social, política, econômica, religiosa e
cultural das sociedades indígenas nas
Américas (Maias, astecas, incas,
tupinambás, guarani e outros).

(EF06HI09) Discutir o conceito de
Antiguidade Clássica, seu alcance e
limite na tradição ocidental, assim
como os impactos sobre outras
sociedades e culturas.

O Ocidente Clássico: aspectos
da cultura na Grécia e em
Roma:
- A religião e a sociedade;
- Domínio e expansão da
culturaGrega e Romana;
- O legado cultural dos gregos.

COMPONENTE CURRICULAR – HISTÓRIA
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV - (6º e 7ºANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO
TEMAS GERADORES:
•
Ações coletivas para a construção da cidadania
•
Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência
•
O cidadão como sujeito de direitos e deveres
•
O desemprego, a fome e suas consequências
UNIDADE
COMPETÊNCIAS
OBJETO DO
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
Lógicas
de 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.
- As guerras internas e externas,
organização política.
ossistemas políticos e sociais;
As noções de cidadania e
política na Grécia e em
Roma;
SignificadodoconceitodeImpério,
as lógicas de conquista, conflito
e negociação dessa forma de

HABILIDADES
(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 impériono mundo
antigo, com vistas à análise das diferentes
formas de equilíbrio e desequilíbrio entre as
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Trabalho e formas de
organização social e
cultural.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

organização.
- A passagem do mundo antigo
para o mundo medieval;
- A fragmentação do poder
político na Idade Média.
O Mediterrâneo como espaço
de
interação
entre
as
sociedades da Europa, da
África e do Oriente Médio:
Organização política, cultura e
sociedade
dos
Reinos
Africanos.
- A queda do Império
Romano;
- Aspectos culturais da
Região Oeste da Bahia;
Aspectos
Políticos
e
Expansionistas;
- Aspectos físico-naturais e
transformações no Oeste da
Bahia.
Escravidão e trabalho livre
em diferentes temporalidades
e espaços (Roma Antiga,
Europa medieval e África):
- Fatores que contribuíram para
a ruralização da Europa;
- A formação da Europa feudal;
- Feudalismo: organização,
política,
econômica
e
sociocultural.
Relações
comerciais
na
Antiguidade romana e no
mundo medieval:
-Escravidão e Trabalho livre;
- Roma Antiga, Europa
Medieval e África;
- Escravidão no Brasil;
- O tráfico de escravos para o
Brasil;
- A chegada, a vida e o trabalho
escravo;
- Quilombos e Mocambos.
O papel da religião cristã, dos
mosteiros e da cultura na
Idade Média e a origem do
Cristianismo:
Religião
e
Cultura na Idade Média;
- O papel da mulher na
Antiguidade Clássica;
Período
Medieval
e
Contemporâneo.

partes envolvidas.
(EF06HI14) Identificar e analisar diferentes
formas de contato, adaptação ou exclusão
entre populações em diferentes tempos e
espaços.
(EF06HI15) Descrever as dinâmicas de
circulação de pessoas, produtos e culturas no
Mediterrâneo e seu significado.

(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.

(EF06HI18) Analisar o papel da religião
cristã na cultura e nos modos de organização
social no período medieval.
(EF06HI19) Descrever e analisar os
diferentes papeis sociais das mulheres no
mundo antigo e nas sociedades medievais.

COMPONENTE CURRICULAR – HISTÓRIA
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV - (6º e 7ºANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS
TEMAS GERADORES:
A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos
O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber
O Apelo ao Consumo e a Reação do(a) Adolescente
Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias
A Convivência Social na Adolescência
O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho
O Adolescente e o Trabalho Informal
A Família como Primeiro Espaço de Formação Social
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UNIDADE TEMÁTICA

COMPETÊNCIAS

O mundo moderno e a
conexão entre sociedades
africanas, americanas e
europeias.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

OBJETO DO
CONHECIMENTO
- A construção da ideia de
modernidade e seus impactos na
concepção de História;
- Os germanos: guerra, poder e
religião.
Saberes dos povos africanos e
pré- colombianos expressos na
cultura material e imaterial:
- Povos e Culturas Africanas;
- Pensando a África;
- Impérios e reinos africanos.

A estruturação dos vice-reinos
nas Américas:
- olonização na América espanhola
e Portuguesa;
- Formação histórico-geográfica do
território da América portuguesa;
- Administração na América
espanhola e portuguesa.

Humanismos,
Renascimentos e o Novo
Mundo.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

Humanismos,
Renascimentos e o Novo
Mundo.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7
A organização do poder e as
dinâmicas
do
mundo
colonial americano

Lógicas
comerciais
e
mercantis da modernidade.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

As descobertas científicas e a
expansão marítima:
- Encontro de dois Mundos:
- Colonização da América;
- As colônias de povoamento e
de exploração;
- A viagem de Colombo.
A conquista da América e as
formas de organização política
dos indígenas e europeus:
conflitos,
dominação
e
conciliação:
- Regiões culturais na
América;
- Os índios antes dos portugueses;
- Colonização portuguesa no
Brasil;
- Administração:As primeiras
expedições ao Brasil;
- As capitanias hereditárias e os
Governadores-gerais no Brasil
Colônia;
- Economia e sociedade colonial
açucareira:
- A organização da colônia
brasileira, o modelo agrário e
exportador.
Resistências indígenas, invasões
e
expansão
na
América
portuguesa: Organização social:
Africana e Indígenas;
- Formas de distribuição da
população brasileira em diferentes
épocas.
As lógicas mercantis e o domínio
europeu sobre os mares e o
contraponto Oriental:
- Mercantilismo e Capitalismo:
Europa e Oriente;
- Mercantilismo e Capitalismo:
Europa e América.

HABILIDADES
(EF07HI01)
Explicar
o
significado de ―modernidade e
suas lógicas de inclusão e
exclusão, com base em uma
concepção europeia.
(EF07HI03) Identificar aspectos
e processos específicos das
sociedades
africanas
e
americanas antes da chegada dos
europeus, com destaque para as
formas de organização social e o
desenvolvimento de saberes e
técnicas.
(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.
(EF07HI06)
Comparar
as
navegações no Atlântico e no
Pacífico entre os séculos XIV e
XVI.

(EF07HI09)
Analisar
os
diferentes impactos da conquista
europeia da América para as
populações
ameríndias
e
identificar
as
formas
de
resistência.

(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 mundo atlântico.
(EF07HI14)
Descrever
dinâmicas
comerciais

as
das
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As
lógicas
internas
das
sociedades africanas:
- A marcha da colonização
portuguesa;
- Os bandeirantes;
- Comércio de escravizados nos
continentes
africanos
e
americanos;
- A escravidão moderna e o tráfico
de escravizados.

A emergência do capitalismo:
O início do capitalismo;
Capitalismo
comercial
e
industrial;
- O domínio Mundial do
Capitalismo Selvagem: lucro,
concorrência e consumismo.

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.
(EF07HI17) Discutir as razões
da passagem do mercantilismo
para o capitalismo.

COMPONENTE CURRICULAR – HISTÓRIA
TEMPO FORMATIVO II – EIXO V - (8º e 9ºANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA
TEMAS GERADORES :
•
Diversidade Cultural
•
Gênero: o lugar da mulher na sociedade
•
Identidade afro-brasileira e Indígena
•
A família e a sociedade plural: crise e sentidos
•
Projeto de Vida
UNIDADE
COMPETÊNCIAS OBJETO DO CONHECIMENTO
TEMÁTICA
O
mundo 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7
A questão do iluminismo e da
contemporâneo:
ilustração:
o
Antigo
- Conceito de iluminismo e
Regime
em
liberalismo;
crise.
- O Iluminismo: As luzes da razão;
- Valorização da razão;
- Razão e ciência no século XVII;
- Razão e filosofia no século XVIII;
- Grandes nomes da filosofia
eciência iluminista;
-Grandes
nomes
da
economia
iluminista.
Revolução Industrial e seusimpactos
na produção e circulação de povos,
produtos eculturas:
- A Revolução Industrial;
- Desenvolvimento industrial e
financeiro;
- As causas da Primeira Revolução
Industrial;
- As relações de trabalho na Primeira
Revolução Industrial;
- Indústria e mercado consumidor.
Revolução
Francesa
e
seus
desdobramentos:
- Crise no Reino da França;
- Sociedade francesa e suas

HABILIDADES
(EF08HI01) Identificar os principais
aspectos conceituais do iluminismo e
do liberalismo e discutir a relação entre
eles e a organização do mundo
contemporâneo.

(EF08HI03) Analisar os impactos da
Revolução Industrial na produção e
circulação de povos, produtos e
culturas.

(EF08HI04) Identificar e relacionar os
processos da Revolução Francesa e
seus desdobramentos na Europa e no
mundo.
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divisões;
- Assembleia dos Estados Gerais
(1789);
- Curta monarquia constitucional
(setembro de 1791 a agosto de 1792);
- Primeira República Francesa (agosto
de 1792 a outubro de 1794);
- O Diretório (outubro de 1795 a
novembro de 1799);
- O governo de Napoleão Bonaparte.
COMPONENTE CURRICULAR – HISTÓRIA
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV- (8º e 9º ANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO
TEMAS GERADORES:
•
Ações coletivas para a construção da cidadania
•
Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência
•
O cidadão como sujeito de direitos e deveres
•
O desemprego, a fome e suas consequências
UNIDADE
COMPETÊNCIAS OBJETO DO
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
Os
processos
de 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.
Primeiro Reinado: período
Independência
nas
Regenciale as contestações ao
Américas
poder central: Reações à
Independência do Brasil;
O
reconhecimento
da
Independência;
- A primeira Constituição
Brasileira;
- Crise e queda do Primeiro
Reinado;
- Aspectos políticos do período
regencial.

HABILIDADES
(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.
(EF08HI15) Identificar e analisar o
equilíbrio das forças e os sujeitos
envolvidos nas disputas políticas
durante o Primeiro e o Segundo
Reinado.

As rebeliões:
- A Cabanagem;
- A Guerra dos Farrapos;
- A Sabinada;
- A Balaiada.
O Brasil do Segundo Reinado:
política e economia:
- Liberais x conservadores;
- Revolução Praieira;
Desenvolvimento
industrial: A Era Mauá;
- Modernização no Império;
- Comemorações do aniversário de
Riachão das Neves.
O escravismo no Brasil do
século XIX: plantations e
revoltas
de
escravizados,
abolicionismo
e
políticas
migratórias no BrasilImperial:
Características gerais dos povos
africanosestudados;
- A abolição da escravatura;
- Período das imigrações.

Configurações
do
mundo no século XIX.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

Nacionalismo, revoluções e as
novas nações europeias:
- Imperialismo Europeu;
- A partilha da África e da Ásia;

(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
legadosdaescravidão no Brasil e
discutira importância de ações
afirmativas.
(EF08HI23) Estabelecer relações
causais entre as ideologias raciais
e o determinismo no contexto do
imperialismo europeu e seus
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- O movimento pela unificação da
Itália.

Uma nova ordem econômica:
as demandas do capitalismo
industrial e o lugar das
economias africanas e asiáticas
nas dinâmicas globais:
- As mudanças na produção
industrial a partir do século XIX;
- A reação em cadeia e as novas
inovações;
- Os efeitos socioeconômicos
nos países com industrialização
tardia no continente africano
easiático.
Os Estados Unidos da América e
a América Latina no século XIX:
EUA: A superpotência mundial;
- Os Estados Unidos e a América
Latina: uma relação de poder;
- O comércio internacional entre
Brasil e EUA.
O Processo de Escravidão
Indígena e Africana no Brasil:
- Os índios antes dos
portugueses;
Os
Jesuítas
e
o
aculturamento do nativo;
- A influência da língua indígena;
- Os índios no Brasil
contemporâneo;
- O silenciamento dos saberes
indígenas e as formas de
integração e destruição de
comunidades
e
povos
indígenas;
- A contribuição dos povos
africanos para construção da
América.

impactos na África e na Ásia.
(EF08HI26)
Identificar
e
contextualizaro protagonismo das
populações locais na resistênciaao
imperialismo na África e 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.

(EF08HI25)
Caracterizar
e
contextualizar
aspectos
das
relações entre os Estados Unidos
da América e a América Latina no
século XIX.

(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.

COMPONENTE CURRICULAR – HISTÓRIA
TEMPO FORMATIVO II – EIXO V - (8º e 9º ANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS
TEMAS GERADORES:
•
A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos
•
O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber
•
O Apelo ao Consumo e a Reação do(a) Adolescente
•
Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias
•
A Convivência Social na Adolescência
•
O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho
•
O Adolescente e Trabalho Informal
•
A Família como Primeiro Espaço de Formação Social
UNIDADE
COMPETÊNCIAS
OBJETO DO
HABILIDADES
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
O
nascimento
da 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.
A
proclamação
da (EF09HI01)
Descrever
e
República no Brasil e os
República e seus primeiros contextualizar os principais aspectos
processos históricos até a
desdobramentos:
sociais, culturais, econômicos e
metade do século XX.
- O governo provisório da políticos da emergência da República
República
e
Governo no Brasil.
Constitucional;
- Crise econômica e a (EF09HI02)
Caracterizar
e
primeira Constituição;
compreender os ciclos da história
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Modernização, ditadura
civil-militar
e
redemocratização:
o
Brasil após 1946.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.

Totalitarismo e conflitos
mundiais.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

- O governo de Deodoro da
Fonseca (1891);
- O governo de Floriano
Peixoto (1891- 1894);
- "Um bando de ideias novas"
no fim do
século XIX;
- As oligarquias no poder; Aspectos gerais da política
naPrimeira República;
- A importância do café na
Primeira República.
Primeira
República
e
suascaracterísticas,
contestações e dinâmicas da
vida cultural no Brasil
entre 1900 e 1930:
- O cangaço: Guerra de
Canudos;
- A Revolta da chibata;
- A Revolta da vacina.
O trabalhismo e seu
protagonismo político:
- O movimento operário A Era Vargas:
- Rompe-se o acordo São
Paulo-Minas;
- Assassinato de João Pessoa
e
o
afastamento
de
Washington Luis;
Revolução
Constitucionalista de 1932;
- A radicalização política dos
anos 30;
- A ditadura do Estado Novo;
- Getúlio e o populismo.
O Brasil da era JK e o ideal
de uma nação moderna: a
urbanização
e
seus
desdobramentos em um país
em transformação:
Juscelino Kubitschek é eleito;
- 50 anos em 5;
- Jânio Quadros: o homem
vassourinha;
- As reformas de base de João
Goulart.
O mundo em conflito: a
Primeira Guerra Mundial:
Europa no centro de um
conflito Global;
- A Grã-Betânia no conflito;
- O governo sérvio desfia o
Império Austro-Húngaro;
- Os Estados Unidos entram
na guerra;
- O Tratado de Versalhes.
A emergência do fascismo e
donazismo:
- O Fascismo na Itália;
- Fascismos na Península
Ibérica;
- Do Socialismo ao Fascismo;
- Na Alemanha o Nazismo.
- A Segunda Guerra Mundial:
Hitler inicia a expansão
alemã;
- As bombas atômicas de
Hiroshima e Nagasaki;

republicana,
identificando
particularidades da história local e
regional até 1954.

(EF09HI05) Identificar os processos
de urbanização e modernização da
sociedade brasileira e avaliar suas
contradições e impactos na região em
que vive.

(EF09HI06) Identificar e discutir o
papel do trabalhismo como força
política, social e cultural no Brasil, em
diferentes escalas (nacional, regional,
cidade, comunidade).

(EF09HI17) Identificar e analisar
processos
sociais,
econômicos,
culturais e políticos do Brasil a partir
de 1946.

(EF09HI10) Identificar e relacionar as
dinâmicas do capitalismo e suas crises,
os grandes conflitos mundiais e os
conflitos vivenciados na Europa.

(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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- Últimos
guerra.

momentos

da

As guerras mundiais, a crise
do colonialismo e o advento
dos nacionalismos africanos
e asiáticos:
- Novas potências mundiais
do pós-guerra;
- Os aliados decidem o
domínio sobre Ásia e Europa;
- Índia: a resistência pacífica;
- Divisão da Península da
Indochina;
- África do Sul e o regime do
Apartheid.
A Organização das Nações
Unidas (ONU) e a questão
dos Direitos Humanos.
As conferências do pósGuerra: Yalta e Potsdam;
- A criação e os objetivos da
ONU;
- Os órgãos da ONU.

A históriarecente.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

A Constituição de 1988 e a
emancipação das cidadanias
(analfabetos,
indígenas,
negros,
jovens etc.):
- Educação;
- Liberdade de imprensa;
- Saúde;
- Segurança;
- Racismo crime sujeito a
pena de prisão, inafiançável e
imprescritível.
A história recente do Brasil:
Ttransformações
políticas,econômicas, sociais
e culturais de1989 aos dias
atuais: Um novo encontro
com a democracia;
- O Plano Collor: ― um tiro
contra a inflação;
- Um metalúrgico no poder.
A questão da violência
contrapopulações
marginalizadas:
- O feminicídio;
- A homofobia;
- A população sem teto.

(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.

(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.
(EF09HI23) Identificar direitos civis,
políticos e sociais expressos na
Constituição de 1988 e relacioná-los à
noção de cidadania e ao pacto da
sociedade brasileira de combate a
diversas formas de preconceito, como
o racismo.

(EF09HI24)
Analisar
as
transformações políticas, econômicas,
sociais e culturais de 1989 aos dias
atuais,
identificando
questões
prioritárias para a promoção da
cidadania e dos valores democráticos.

(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.
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A Guerra Fria: confrontos
de dois modelos políticos:
- Guerra impossível, paz
improvável;
- Bloqueio de Berlim e a
construção do muro;
- A corrida Espacial e
armamentista;
- A ameaça de uma guerra
nuclear;
- A Guerra da Coreia;
- Dissolução da ex-URSS.

(EF09HI28) Identificar e analisar
aspectos da Guerra Fria, seus
principais conflitos e as tensões
geopolíticas no interior dos blocos
liderados
por
soviéticos
e
estadunidenses.

Os conflitos do século
XXI: a questão do
terrorismo
e
a
pluralidades
e
diversidades identitárias
na atualidade:
A questão do terrorismo:
Estado Islâmico;
- Os refugiados e a imigração
ilegal;
- A xenofobia.

(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
seussignificados históricos no início
do século XXI, combatendo qualquer
forma de preconceito e violência.

5.2.9 Ensino Religioso
COMPETÊNCIASESPECÍFICAS DE ENSINO RELIGIOSO

1.Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos religiosos e filosofias de
vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos.
2.Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas
experiências e saberes, em diferentes tempos, espaços e territórios.
3. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão de valor
da vida.
4.Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver.
5.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.
6. 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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COMPONENTE CURRICULAR – ENSINO RELIGIOSO
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV - (6º e 7ºANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA
TEMAS GERADORES :
Diversidade Cultural
Gênero: o lugar da mulher na sociedade
Identidade afro-brasileira e Indígena
A família e a sociedade plural: crise e sentidos
Projeto de Vida
COMPETÊNCIAS OBJETO DO CONHECIMENTO HABILIDADES

•
•
•
•
•
UNIDADE
TEMÁTICA
Crenças religiosas
filosofias de vida

Crenças religiosa
filosofias de vida.

e

e

1; 2; 3; 4; 5; 6

1; 2; 3; 4; 5; 6

Tradição escrita: registro dos
ensinamentos sagrados
- Conceito de crença/religião e
religiosidade;
- Papel da tradição escrita na
preservação
de
memórias,
acontecimentos e ensinamentos;
- Diversidade de textos religiosos
escritos (textos do Budismo,
Cristianismo,
Espiritismo,
Hinduísmo, Islamismo, Judaísmo,
entre outros).
Símbolos, ritos e mitos
religiosos
- Conceito de mitos, ritos e
símbolos religiosos;
- Símbolos, mitos e ritos
religiosos: sintonia com o sagrado;
- Importância dos mitos, ritos,
símbolos e textos religiosos na
estruturação das diferentes crenças,
tradições e movimentos religiosos;
- Relação entre mito, rito e símbolo
nasdiferentes tradições religiosas.

(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, entreoutros).

(EF06ER06)
Reconhecer
a
importância dos mitos, ritos, símbolos
e textos na estruturação das diferentes
crenças, tradições e movimentos
religiosos.
(EF06ER07) Exemplificar a relação
entre mito, rito e símbolo nas práticas
celebrativas de diferentes tradições
religiosas.

COMPONENTE CURRICULAR – ENSINO RELIGIOSO
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV - (6º e 7ºANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO
TEMAS GERADORES:
•
Ações coletivas para a construção da cidadania
•
Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência
•
O cidadão como sujeito de direitos e deveres
•
O desemprego, a fome e suas consequências
UNIDADE
COMPETÊNCIAS OBJETO DO CONHECIMENTO
TEMÁTICA
Crenças
1; 2; 3; 4; 5; 6.
Ensinamentos da tradição escrita:
religiosas
e
- O transcendente que se revela;
filosofias de
Textos
sagrados
e
seus
vida
ensinamentos relacionados a modos
de ser e viver;
- A riqueza na diversidade dos textos
sagrados;
- Os textos sagrados são fonte de
unidade;
- Textos religiosos e sua influência
aos seus adeptos.

Manifestações
Religiosas

1; 2; 3; 4; 5.

Lideranças religiosas
- Os líderes religiosos e os seus
exemplos;
- Líderes religiosos que se
destacaram por suas contribuições

HABILIDADES
(EF06ER03) Reconhecer, em textos
escritos, ensinamentos relacionados a
modos de ser e viver.
(EF06ER04) Reconhecer que os
textos escritos são utilizados pelas
tradições religiosas de maneiras
diversas.
(EF06ER05) Discutir como o estudo
e a interpretação dos textos religiosos
influenciam os adeptos a vivenciarem
osensinamentos
das
tradições
religiosas.
(EF07ER03) Reconhecer os papeis
atribuídos às lideranças de diferentes
tradições religiosas.
(EF07ER04)

Exemplificar

líderes
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à sociedade;
- Papéis atribuídos às lideranças de
diferentes tradições religiosas;
- Estratégias que promovam
aconvivência ética e respeitosa entre
as religiões.

religiosos que se destacaram por suas
contribuições à sociedade.
(EF07ER05) Discutir estratégias que
promovam a convivência ética e
respeitosa entre as religiões.

COMPONENTE CURRICULAR – ENSINO RELIGIOSO
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV - (6º e 7ºANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS
TEMAS GERADORES:
•
A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos
•
O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber
•
O Apelo ao Consumo e a Reação do(a) Adolescente
•
Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias
•
A Convivência Social na Adolescência
•
O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho
•
O Adolescente e Trabalho Informal
•
A Família como Primeiro Espaço de Formação Social
UNIDADE TEMÁTICA COMPETÊNCIAS OBJETO DO CONHECIMENTO
Crenças religiosas e 1; 2; 3; 4; 5; 6.
Princípios éticos e valores religiosos filosofias de vida
Liderança e direitos humanos
- O papel das lideranças religiosas na
defesa e promoção dos direitos
humanos;
- Direito à liberdade de consciência,
crença ou convicção;
- Os valores e a religiosidade;
- Valores Humanos e práticas religiosas;
- Vida: um valor nas tradições
religiosas.

Manifestações religiosas

1; 2; 3; 4; 5; 6.

Místicas e espiritualidades
- A fé e o compromisso social;
- A fé nas tradições religiosas;
- Práticas de comunicação com as
divindades;
- Consequência da fé em nossa vida;
- Práticas de espiritualidade utilizadas
pelas pessoas em determinadas situações
(acidentes,doenças,fenômenos
climáticos).

HABILIDADES
(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.
(EF07ER01) Reconhecer e
respeitar as práticas de
comunicação
com
asdivindades em distintas
manifestações e tradições
religiosas.
(EF07ER02)
Identificar
práticas de espiritualidade
utilizadas pelas pessoas em
determinadas
situações
(acidentes,
doenças,
fenômenos climáticos).

COMPONENTE CURRICULAR – ENSINO RELIGIOSO
TEMPO FORMATIVO II – EIXO V - (8º e 9ºANO)
I TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO - IDENTIDADE E CULTURA
•
•
•
•
•
UNIDADE
TEMÁTICA

TEMAS GERADORES :
Diversidade Cultural
Gênero: o lugar da mulher na sociedade
Identidade afro-brasileira e Indígena
A família e a sociedade plural: crise e sentidos
Projeto de Vida
COMPETÊNCIAS OBJETO DO CONHECIMENTO
1; 2; 3; 4; 5; 6

Crenças
religiosas
filosofias

e
de

Crenças, convicções e atitudes:
- Crenças e convicções e suas
influências nas escolhas e atitudes
individuais e coletivas;

HABILIDADES
(EF08ER01) Discutir como as crenças e
convicções podem influenciar escolhas e
atitudes pessoais e coletivas.
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vida

Crenças
religiosas
filosofias
vida

1; 2; 3; 4; 5; 6
e
de

- Conceito de ética e moral;
- Filosofias de vida, manifestações e
tradições religiosas destacando seus
princípios éticos.

(EF08ER02) Analisar filosofias de
vida, manifestações e tradições
religiosas destacando seus princípios
éticos.

- Doutrinasreligiosas: Pluralismo
religiosos esua contribuição;
- As diferentes formas de vivera
religiosidade;
- Doutrinas das diferentes tradições
religiosas e suas concepções de mundo,
vida e finitude humana (morte).
Tradições religiosas, mídias e
tecnologias: Uso das mídias e
tecnologias
pelas
diferentes
denominações religiosas.

(EF08ER03) Analisar doutrinas das
diferentes tradições religiosas e suas
concepções demundo, vida e morte.

(EF08ER07) Analisar as formas de uso
das mídias e tecnologias pelas diferentes
denominações religiosas.

COMPONENTE CURRICULAR – ENSINO RELIGIOSO
TEMPO FORMATIVO II – EIXO IV- (8º e 9º ANO)
II TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – CIDADANIA E TRABALHO
TEMAS GERADORES:
•
Ações coletivas para a construção da cidadania
•
Aldeias e quilombolas: espaços de luta e resistência
•
O cidadão como sujeito de direitos e deveres
•
O desemprego, a fome e suas consequências
UNIDADE
COMPETÊNCIAS
OBJETO DO
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
Crenças religiosas e 1; 2; 3; 4; 5; 6.
Crenças, filosofias de vida e
filosofias de vida
esfera pública:
- Conceito de filosofia;
- Conceito de políticaspúblicas;
- Filosofias de vida, tradições e
instituições religiosas e suas
influências nas esferas pública;
- Interferência das tradições
religiosas
nas
esferas
públicas;
- Projetos e políticas públicas
que
contribuem
para
a
promoção da liberdade de
pensamento,
crenças
e
convicções.
Crenças religiosas e 1; 2; 3; 4; 5; 6
Princípios e valores éticos:
filosofias de vida
- Os limites éticos;
- Atitude ética de respeito à
vida e à dignidade humana;
- Princípios éticos que
possam
alicerçar
a
construção de projetos de
vida;
- Projetos de vida: Que
caminho seguir;
- Ensinar ou punir;
- O ter e o ser.
Vida e morte:
- Sentidos do viver e do morrer
em
diferentes
tradições
religiosas;
- Concepções de vida e morte
em
diferentes
tradições
religiosas e filosofias de vida;
Diferentes
ideias
de
imortalidade elaboradas pelas
tradições
religiosas

HABILIDADES
(EF08ER04) Discutir como filosofias
de vida, tradições e instituições
religiosas podem influenciar diferentes
campos da esfera pública (política,
saúde, educação, economia).
(EF08ER05) Debater sobre as
possibilidades e os limites da
interferência das tradições religiosas na
esfera pública.
(EF08ER06) Analisar práticas,projetos
e políticas públicas que contribuem
para a promoção da liberdade de
pensamento,crenças e convicções.
(EF09ER06)
Reconhecer
a
coexistência como uma atitude ética
de respeito à vida e à Dignidade
humana.
(EF09ER07) Identificar princípios
éticos
(familiares,
religiosos
e
culturais) que possam alicerçar a
construção de projetos de vida.
(EF09ER08) Construir projetos de vida
assentados em princípios evalores
éticos.
(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
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(ancestralidade, reencarnação,
transmigração e ressurreição).

diferentes ritos fúnebres.
(EF09ER05) Analisar as diferentes
ideias de imortalidade elaboradas pelas
tradições religiosas (ancestralidade,
reencarnação,
transmigração
e
ressurreição).

COMPONENTE CURRICULAR – ENSINO RELIGIOSO
TEMPO FORMATIVO II – EIXO V - (8º e 9º ANO)
III TRIMESTRE
EIXO TEMÁTICO – MEIO AMBIENTE E MOVIMENTOS SOCIAIS

TEMAS GERADORES:
•
A Sociedade que temos e a Sociedade que queremos
•
O Adolescente e a Escola: tecendo o ser e o saber
•
O Apelo ao Consumo e a Reação do(a) Adolescente
•
Geração Digital: os adolescentes e o uso das tecnologias
•
A Convivência Social na Adolescência
•
O(a) Adolescente e a Experiência de Trabalho
•
O Adolescente e Trabalho Informal
•
A Família como Primeiro Espaço de Formação Social
UNIDADE
COMPETÊNCIAS
OBJETO DO
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
Crenças religiosas e 1; 2; 3; 4; 5; 6.
Imanência e transcendência:
filosofias de vida
- A diferença entre a imanência
e transcendência;
- Diversidade religiosa: O
mundo religioso dos indígenas:
americanos;
- Hinduísmo: religião eterna;
- Budismo: desprendimento
total;
Confucionismo:
viver
emharmonia;
- Judaísmo: Deusune;
- Cristianismo: Amor total;
- Islamismo: Ala é único
Deus;
- Espiritismo: reencarnar
para viver;
- Outras religiões;
- Princípios e orientações
para o cuidado da vida: nas
tradições
religiosas
e
filosofias de vida;
- Diferentes expressões de
valorização e de desrespeito à
vida.

HABILIDADES
(EF09ER01) Analisar princípios e
orientações para o cuidado da vida, nas
diversas tradições religiosas e filosofias de
vida.
(EF09ER02) Discutir as diferentes
expressões de valorização e de desrespeito
à vida, por meio da análise de matérias nas
diferentes mídias.

6. PROJETO DE VIDA E AS TRANSIÇÕES PARA O ENSINO MÉDIO
A transição do TEMPO FORMATIVO I E TEMPO FORMATIVO II, para o Ensino Médio é
permeada por importantes marcos geracionais na vida dos estudantes, considerando que
adolescentes, jovens, adultos e idosos constituem o universo atendido por esta etapa da educação e
que cada ciclo de vida desses sujeitos guarda as suas singularidades. Consideraremos aqui a
expectativa presente nas metas 2 e 3 dos Planos Nacional e Estadual de Educação, que apontam
para o atendimento aos estudantes na faixa idade/série adequada.
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É importante destacar que o sujeito jovem, adulto e idoso, público prioritário da modalidade da
Educação de Jovens e Adultos (EJA), apresenta demandas formativas específicas e em
conformidade com o seu tempo humano de aprendizagem, como evidencia a seção 4.3 do capítulo
4, desse documento.

O TEMPO FORMATIVO II precisa estabelecer uma conexão mais sólida com a etapa final da
educação básica, na modalidade EJA, sobretudo quando refletirmos sobre a função social da escola
e sobre a efetividade dela na construção dos projetos de vida dos estudantes.

Na dimensão da função social da escola, estão assentados importantes objetivos da etapa do Ensino
Médio, à luz da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996, quais sejam: a
formação para o exercício da cidadania e a preparação para a continuação dos estudos em nível
subsequente, bem como a preparação para o ingresso no mundo do trabalho.

Na adolescência, a influência dos processos subjetivos e de estruturação da personalidade são
bastante demarcados, e as visões predominantes sobre os adolescentes apresentam embasamento de
caráter biológico, sendo essa uma forte marca identitária desses sujeitos, conforme definido pela
Organização Mundial de Saúde (OMS).

A adolescência, segundo a OMS, abrangeria sujeitos entre 10 (dez) e 19 (dezenove) anos, sendo a
pré-adolescência dos 10 (dez) aos 14 (quatorze) anos, a etapa geracional coincidente com a
escolarização nos Anos Finais do Ensino Fundamental, considerada a idade/ano adequada. A
dimensão psíquica do comportamento do adolescente está bastante associada às mudanças
vivenciadas na puberdade, de forma que as alterações hormonais, as mudanças na voz, na estrutura
física do corpo são também contributivas ao processo de ma- turação/inquietação atravessado pelos
adolescentes.

A despeito de não haver linearidade bem demarcada entre a transição do adolescente para o jovem,
merece destaque a análise da dimensão sociológica da juventude, que inclui uma pluralidade e
heterogeneidade de sujeitos jovens, conectados a diferentes grupos sociais, tribos, coletivos e que
formam um mosaico em que preva- lece a leitura do coletivo como fator de construção social.

As juventudes e o público da Educação de Jovens e Adultos constituem uma categoria sociológica
e só podem ser compreendidas em articulação com os processos de interação social, que são
fundantes para os sujeitos nesse período, que é definido pela Organização das Nações Unidas para
a Educação Ciência e Cultura (UNESCO), na faixa etária dos 15 (quinze) aos 29 (vinte e nove)
anos de idade. Encontramos, portanto, no início do ingresso no Ensino Médio, um importante
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marco sociológico, em que a subjetividade presente no pré-adolescente vai cedendo lugar a uma
intensa construção social.

Trazendo para a dimensão do currículo escolar essa percepção do estudante adolescente e do
estudante jovem e suas interfaces com as etapas de desenvolvimento psíquico e social, somos
convocados a pautar diálogos e, sobretudo, escutas, que ajudem a materializar os projetos de futuro
desses sujeitos. É nesse campo que o Documento Curricular Referencial da Bahia para a Educação
Básica que pode, e deve, se aproximar do cotidiano e potencializar a construção de significados
sobre o conhecimento, sobretudo quando entendemos a centralidade da escola nessa fase da vida.

A transição do TEMPO FORMATIVO II para a 1ª série do Ensino Médio empresta uma potência
à escola como espaço de sociabilidade determinante na construção social desses sujeitos, e essa
oportunidade não pode ser desperdiçada. É um momento propício para apresentar as demandas das
juventudes em contexto como território e é também extremamente favorável para fazer dialogar
desejos e esforços individuais com os limites sociais, culturais e político-econômicos, que são
bastante concretos na sociedade.

Esses limites devem ser conhecidos, estudados e calculadas as possibilidades de superá-los, na
perspectiva de encorajar cada estudante a caminhar na direção do seu sonho, compreender quais
são as trilhas que devem se preparar para transitar, relacionando ainda o seu Projeto de Vida com a
felicidade individual e coletiva. Esse é o campo do Projeto de Vida, aqui defendido como campo
curricular que deve estar presente na transição entre O TEMPO FORMATIVO II para o Ensino
Médio.
O grupo de pesquisa “Em Diálogo”, da Universidade Federal Fluminense, que pesquisa a
centralidade da categoria juventude no Ensino Médio, nos apresenta uma definição bastante
razoável sobre Projeto de Vida, como sendo “uma ação do indivíduo de escolher um, dentre os
futuros possíveis, transformando os desejos e as fantasias que lhe dão substâncias em objetivos
passíveis de ser perseguidos, representando, assim, uma orientação, um rumo de vida”.

Encontramos ainda, no Caderno Formativo dos facilitadores e das facilitadoras (ROCHA, 2018),
uma definição para Projeto de Vida que demarca sua inserção na perspectiva do desenvolvimento
pessoal e social:
“Quando se ouve a expressão ‘projetos de vida’ logo vêm à mente todos os planos e
providências que são adotados para garantir que os objetivos traçados possam ser alcançados
num espaço de tempo, que pode ser curto, médio e até mesmo longo. O importante não é o tempo
necessário para que esses projetos se tornem realidade, mas o que é conseguido à medida que o
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caminho é percorrido até se alcançarem esses objetivos.” (ROCHA, 2018, p. 41).

O Projeto de Vida tem eco no campo do desejo, e todo desejo ecoa em conjunto, concorrendo para
um agenciamento, estando sempre próximo das condições de existência objetiva, unindo-se a elas.

Essa potência que o desejo guarda e essa relação do desejo com o Projeto de Vida, que vem
surgindo com força nas políticas educacionais contemporâneas, figurando inclusive entre as 10
competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, devem ser inscritas no currículo e na
organização dos Componentes Curriculares das matrizes do TEMO FORMATIVO II e da 1ª série
do Ensino Médio, ajudando a estruturar a conexão entre as intensas mudanças geracionais porque
passam os estudantes que saem do TEMPO FORMATIVO II e ingressam no Ensino Médio.

A dimensão do Projeto de Vida e sua defesa como campo curricular significativo para o sujeito
adolescente e para o sujeito jovem ressoam com força na reflexão sobre autoconhecimento trazida
por Naranjo, em que há uma explícita salvaguarda da relevância que a dimensão emocional deve
ocupar na educação.

Encontra-se uma oportunidade ímpar de valorizar e trabalhar as várias dimensões do ser humano
com o Projeto de Vida, expandin- do as aprendizagens para além da racionalidade cognitiva, que
ainda ocupa lugar de centralidade nos currículos. O Projeto de Vida possibilita uma aproximação
com a educação interdimensional, onde o Logos (pensamento, razão, ciência), o Pathos
(afetividade, relação do homem consigo mesmo e com os outros), o Eros (impulso, corpo e idade) e
o Mythus (relação do homem com a vida e a morte, com o bem e com o mal) encontram lugar e
onde, sobretudo com a dimensão transcendental do ser humano no Mythus, é pos- sível trabalhar os
sentidos da vida dos estudantes.

O Projeto de Vida comporta a potencialidade de desenvolver as competências socioemocionais em
uma lógica de aprendizagem que suscita o uso de metodologias ativas, uma vez que a apropriação
teórica desse campo do desenvolvimento humano é mais difícil. O exercício da escuta, os registros
autobiográficos, a observação crítica da realidade, a identificação dos limites e das potencialidades
existentes em si e no território, a observação des- perta dos sonhos, ambições e desejos e dos
mecanismos necessários para transformar os sonhos em realidade, tudo isso deve estar presente no
trabalho curricular com o Projeto de Vida.

A competência geral que trata do Projeto de Vida, na BNCC, nos apresenta o vínculo do projeto de
vida com a liberdade, autonomia, criticidade e responsabilidade. Para o desenvolvimento dessa
com- petência, ao longo da Educação Básica, são apresentadas as subdimensões da determinação,
esforço, autoeficácia, perseverança e autoavaliação. Ainda no texto da BNCC, encontramos um
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claro apontamento para a organização da escola em atenção ao acolhimento das diversidades que as
juventudes trazem, bem como a um percurso formativo que, observando diferentes percursos e
histórias, faculte aos sujeitos da aprendizagem a definição dos seus Projetos de Vida, em âmbito
individual e coletivo.

Cada uma das redes de educação que integram o estado da Bahia terá autonomia para definição das
suas matrizes curriculares à luz do Documento Curricular Referencial da Bahia para a Educação
Infantil e Ensino Fundamental e, desse modo, apontamos uma sinalização positiva para a
possibilidade de inserção do Projeto de Vida com tempo curricular definido em matriz. Dessa
forma, assegurando que a perspectiva de protagonismo presente na Base Nacional Comum
Curricular seja também materializada através do trabalho pedagógico com esse campo curricular
inovador e necessário.

Demarcando ainda o campo privilegiado de fortalecimento do protagonismo juvenil e da
construção de identidades, que o Projeto de Vida deve ocupar, convidamos os profissionais da
educação a reconhecerem seus estudantes como detentores de saberes, formas de sociabilidade e
práticas culturais, aproveitando esse singular momento do desenvolvimento humano, entre O
TEMPO FORMATIVO II e o início do Ensino Médio, para fomentar a construção do “eu”, para
estimular a autonomia, para encorajar nossas juventudes a se prepararem para ir além do que,
muitas vezes, se acredita e se credita a elas. Não devemos desperdiçar a extraordinária potência que
guardam as juventudes de construir identidades. É mais do que oportuno, portanto, que possamos
mover o currículo na direção da construção de Projetos de Vida que inspirem as juventudes a caminhar na direção dos seus desejos e sonhos alicerçados em bases éticas, democráticas e humanistas.
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RELATÓRIO
1- Histórico
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) começou a ser elaborada em 2015, a partir de
uma análise aprofundada dos documentos curriculares brasileiros realizada por 116
especialistas indicados por secretarias municipais e estaduais de educação e por universidades.
Nesse período, teve início um longo processo de mobilização nacional em torno das
previsões de conteúdo do documento. Nos anos de 2015 e 2016, consultas públicas presenciais
e on-line foram realizadas para possibilitar a participação mais direta da população na
construção da BNCC. Em 2017, considerando as versões anteriores do documento, o MEC
concluiu a sistematização das contribuições e encaminhou uma terceira e última versão do texto
ao Conselho Nacional de Educação (CNE), responsável por regulamentar o SISTEMA
NACIONAL DE EDUCAÇÃO, instituir e orientar a implementação da BNCC. O CNE
homologou a BNCC da Educação Infantil e Ensino Fundamental através da Resolução CNE/CP
Nº 2, de 22 de dezembro de 2017.

Com a homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em dezembro de 2017,
bem como, com o fortalecimento do processo de regime de colaboração entre estados e
municípios, legitimado pelo pacto interfederativo, que promulgou o Plano Nacional de
Educação (PNE), nos termos da Lei nº 13.005/2014, tornou-se imprescindível que os
municípios intensificassem as discussões para garantir que seus respectivos currículos
chegassem às unidades escolares no ano de 2020.
1
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A BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e
progressivo de aprendizagens essenciais como direito das crianças, jovens e adultos no âmbito
da Educação Básica escolar (RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, de 22/12/2017, Art. 1º). A Base não
é currículo, mas é um documento direcionador e uma referência única para os sistemas de ensino
articulem o processo de elaboração dos Currículos de Referências das redes, conforme
preconizam os Artigos 6, 7 e 8 da Resolução n. 2/2017 do CNE. A BNCC e o currículo se
articulam na comunhão de princípios e valores orientados pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs). Essas leis
reconhecem que a educação tem um compromisso com a formação e o desenvolvimento
humano global, em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica.
Ao ter como objetivo nortear os currículos dos estados e municípios de todo o Brasil a
partir dessas perspectivas, a BNCC coloca em curso a Constituição Federal de 1988, Art. 210,
que já apresentava “conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental, de maneira a assegurar
formação básica comum para o respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais”.
Assim também, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) sancionada em 1996,
corroboram com essa prerrogativa, assegurando em seu inciso IV do artigo 9º, que a União
em colaboração com os Estados, Distrito Federal e os municípios tem a incumbência de traçar
um conjunto de diretrizes capazes de nortear os currículos e os seus conteúdos mínimos,
reforçando a necessidade de se propiciar a todos a formação básica comum. E diz também em
seu artigo 26 com redação dada pela Lei nº 12.796 de 4/4/2013, que:
Art. 26 Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio
devem ter 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.

No tocante às publicações que embasaram a elaboração da BNCC, é relevante destacar
que as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) como normas obrigatórias para a Educação
Básica que orientam o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino, na
resolução CNE/CEB nº 04 de 13 de julho de 2010, estabelece que:
Art. 14 A base nacional comum na Educação Básica constitui-se de conhecimentos,
saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas e gerados
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nas instituições produtoras do conhecimento científico e tecnológico; no mundo do
trabalho; no desenvolvimento das linguagens; nas atividades desportivas e corporais;
na produção artística; nas formas diversas de exercício da cidadania; e nosmovimentos
sociais.

Os debates para a necessidade de consolidação de uma base curricular se materializou
em forma de estratégias do Plano Nacional de Educação, sancionado através da Lei nº
13.005/2014, elaboradas para viabilizar o alcance de metas relacionadas à aprendizagem do
Ensino Fundamental (meta 2) e qualidade da Educação (meta 7), sendo elas:
Estratégia 2.2. Pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito
da instância permanente de que trata o § 5º do art. 7º desta Lei, a implantação dos
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base
nacional comum curricular do ensino fundamental.
Estratégia 7.1. Estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes
pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada
ano do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local.

Em consonância com o PNE, no panorama do Estado da Bahia o Plano Estadual de Educação
sancionado pela Lei nº 13.559 de 11 de maio de 2016 aponta na estratégia 7.6, a necessidade
de:
Estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas
para a Educação Básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes para cada ano do
Ensino Fundamental e do Ensino Médio, respeitada a diversidade regional, estadual
e local;

No contexto local, a Lei Municipal no 595/2015 que aprovou o Plano Municipalde Educação de
Riachão das Neves- BA, destaca nas estratégias das metas 2 e 7 a necessidade do município elaborar
propostas curriculares e de infraestrutura que assegurem o desenvolvimento e a melhoria da
qualidade educacional de todos os estudantes da rede de ensino municipal.
Diante da concepção de que a BNCC não é um currículo, mas sim um orientador curricular,
coube aos estados e municípios elaborarem seus currículos a partir dos princípios eaprendizagens
definidos por ela e também do Regime de Colaboração entre cidades e estados. “Nesse sentido,
espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais, enseje o
3
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fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas de governo e seja balizadora da
qualidade da educação” (BNCC, 2017, p. 8).
Sendo assim, no Estado da Bahia após processo de mobilização, escuta e discussões com
o envolvimento de diversos atores ocorreu o processo de elaboração do documento curricular
estadual, a priori denominado Currículo Bahia nas 3 (três) versões preliminares entregues ao
Conselho Estadual de Educação, sendo aprovado pelo Conselho Pleno através do parecer nº
196/2019 de 13 de agosto de 2019, reconhecendo-se a intenção explícita no teor dos textos em
denominá-lo de Documento Curricular Referencial da Bahia – DCRB.
No contexto da educação municipal, entendendo a importância do desenvolvimento de
um processo colaborativo, participativo e democrático, e mais ainda a complexidade do papel
normatizador do Conselho Municipal de Educação, é que desde a mobilização para elaboração
da BNCC e em momentos de formações municipais, estaduais, territoriais e regionais
posteriores à sua homologação, o CME esteve presente corroborando com as discussões, no
intuito de garantir a autonomia do município na elaboração da parte diversificada, conforme o
artigo 7º da Resolução CNE/CP Nº 2, de 22/12/2017:
Os currículos escolares relativos a todas as etapas e modalidades da Educação Básica
devem ter a BNCC como referência obrigatória e incluir uma parte diversificada,
definida pelas instituições ou redes escolares de acordo com a LDB, as diretrizes
curriculares nacionais e o atendimento das características regionais e locais, segundo
normas complementares estabelecidas pelos órgãos normativos dos respectivos
Sistemas de Ensino.

A elaboração do Currículo Municipal além de uma exigência legal estabelecida com a sanção
da BNCC representa um marco na história da Educação Municipal, oportunizando uma
construção de forma democrática e coletiva onde seja também garantido a valorização do
patrimônio cultural da população.
A determinação legal da elaboração de Currículo Municipal pode ser entendida como resultado
de um longo percurso evolutivo na história da educação municipal. O Conselho Municipal de
Educação – CME, participou do processo de elaboração através dos Grupos de Trabalho que
foram compostos para cada modalidade, etapa, e componente curricular cumprindo uma agenda
de trabalho para o desenvolvimento da ação de mobilização da BNCC, estudos do DCRB,
4
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normativos legais e elaboração da Parte Diversificada do Currículo. Sobre tal processo destaca-se
os momentos formativos, como:
Em julho de 2017, foi feito um encontro com a comissão para discutir e elaborar os
planos de ação para a implementação da BNCC no município. Assim como organização do
cronograma de escuta em cada comunidade escolar para elaboração da proposta curricular.
Foram realizadas reuniões objetivando desenvolver o estudo e apropriação da BNCC para
delinear encaminhamentos para o Dia de Apropriação da Base – DIA “D”, realizado em todas
asescolas do município, onde os atores foram estimulados a conhecer os aspectos estruturantes
epedagógicos da BNCC; apropriar-se das dez (10) competências da Base; e, reconhecê-la como
base estruturante para o Documento Curricular Referencial Municipal.
Foram realizados momentos de estudos com todos os professores, técnicos e comissão
da Secretaria de Educação, com o objetivo de apropriar-se da Base Nacional Comum Curricular
com a participação de todas as escolas para o início da elaboração do currículo municipal:

1ª etapa: Escolas com os professores – 1º/08 a 22/09/2017 – estudo da BNCC e dos objetos de
conhecimento, análise de metodologias e avaliação da aprendizagem, registros realizados pelos
grupos; 2ª etapa: Audiência pública – 22 a 29/09/2017 – escuta dos alunos e professores sobre
aspectos da educação nas escolas de Ensino Fundamental II; 3ª etapa: Reuniões de grupos por
componente curricular - 02/10 a 17/11/2017 – análise dos documentos e estruturação do currículo
por área de conhecimento; 4ª etapa: Organização final do documento - 20 a 29/11/2017 –
Sistematização do documento na integra, finalização dos textos que compõe o documento; 5ª etapa:
Envio do documento para o CME - 30/11/2017; 6ª etapa: Análise e parecer do CME – 1º a
15/12/2017;
Os momentos de escuta e estudo aconteceram em cada comunidade. No dia 22 de
setembro de 2017 reuniram-se alunos, professores, coordenadores e técnicos da Secretaria
Municipal de Educação na Escola Municipal Félix José Barbosa. No dia 25 de setembro de
2017, reunião para escuta na Escola Municipal Luis Américo Nunes e Escola Municipal
Henrique Antônio. E, a audiência pública na sede do município foi realizada no dia 27 de
setembro de 2017.
No dia 28 de setembro do mesmo ano foi realizada reunião para discutir o Currículo
5
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Municipal na Escola Hercílio Netto da Franca e José Bernardino de Santana; dia 29 de setembro
na Escola Municipal Demóstenes Torres. As Audiências Públicas aconteceram: no Distrito de
Cariparé 25/09/2017; Pajeu/Canudos, 25/09/2017; na Sede do município dia 27/09/2017. São
José 28/09/2017; Barra do Riacho dia 28/09/2017; Demostenes Torres, 29/09/2017 e Distrito
de Entroncamento, 22/09/2017.
O primeiro ciclo de reuniões por componente curricular da Educação Infantitl, Ensino
Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos aconteceu no período de 02
a 06/10/2017. No dia 18 de dezembro de 2018, foi realizado seminário para apresentar o
Referencial Curricular Municipal na sua I versão preliminar, com os membros da Comissão da
Base Comum Curricular Municipal e com os demais servidores municipais da Rede Municipal
de Ensino com o objetivo de gerar subsídios para elaboração do documento final.
Para o regime de colaboração entre os entes Estadual e Municipal foi criada a comissão de
governança entre os anos 2018 e 2020, dando continuidade ao processo de (re) estruturação do
Documento Curricular Referencial Municipal, através das Portarias GAB. Nº 065/2018, de 04 de
Maio de 2018 e Portaria GAB Nº 061/2020, de 15 de Junho de 2020. Sendo nesta etapa
acompanhado através de formação territorial e orientações da UNDIME/UNCME. A partir de
então a comissão de governança realizou as adequações conforme orientaçãoes dos entes no
regime de colaboração.
O processo de (re) elaboração curricular municipal, a luz da Base Nacional Comum
Curricular teve início com a realização formativa conjunta da UNDIME/UNCME, cujoobjetivo
é dar suporte ao trabalho dos municípios baianos para que possam construir e terem
homologados seu Referencial Curricular, preferencialmente, tendo como base o Documento
Curricular Referencial da Bahia, contemplando adaptações/contextualizações locais e
territoriais. O trabalho ocorreu com um amplo movimento de todos os envolvidos na educação,
pois, trata-se de um documento que norteará as propostas educativas do município.

6
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Assim a (re) elaboração do Referencial Curricular Municipal foi um trabalho realizado
de forma colaborativa com um grande envolvimento dos atores que fazem e transformam as
aprendizagens em conhecimentos significativos para os estudantes.
A Secretaria Municipal de Educação, órgão responsável pela organização do Referencial
Curricular Municipal, após a conclusão da Consulta Pública final, do Documento Preliminar,
realizada no período da pandemia, em plataforma on-line, disponibilizada no link
https://forms.gle/rtTDh8KqqtFFpPsJ6, no período de 14 de dezembro de 2022 à 18 de
dezembro de 2022 e, após a inserção pela equipe de governança das sugestões emitidas pela
rede de ensino, solicita através do ofício nº 083/2022 de 21 de março de 2022, a análise,
emissão de parecer e homologação do Referencial Curricular Municipal de Riachão das Neves,
o qual foi elaborado aluz da BNCC - Base Nacional Comum Curricular e do DCRB- Documento
Curricular Referencial da Bahia em regime de colaboração, a ser respeitado obrigatoriamente
ao longo das etapas e respectivas modalidades de ensino, que embasa o currículo das unidades
escolares, no território municipal de Riachão das Neves-BA. Com o seguinte processo de
tramitação:
No dia 24/03/2022 foi realizado reunião extraordinária com Conselho Pleno para organizar,
discutir os pontos de análise e reflexão necessária para o parecer do DCRM bem como, realizou
a leitura da pauta dos documentos enviados, verificando-se que o currículo fora apresentado
digitalizado aos conselheiros para iniciarem a análise do currículo municipal.
No dia 29/04/2022 foi disponibilizado o DCRM digitalizado, com as reformulações finais,
ficando cada representante por comissão de segmento para realizar a revisão final, onde os
conselheiros puderam melhor analisar o Referencial Curricular Municipal, para a elaboração do
parecer e homologação.
Em reunião ordinária deste colegiado no dia 04 de maio de 2022, após a leitura e análise
do referencial pelas comissões e a sistematização do percurso de elaboração do Referencial
Curricular Municipal, os conselheiros se posicionaram votando a favor do parecer.
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I

– FUNDAMENTAÇÃO
Os atos da Secretaria Municipal de Educação encontra-se amparado na Lei do Sistema

Municipal de Ensino, LEI N° 470/2009, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009, Art. 20. O Conselho
Municipal de Educação – CME, criado pela Lei 274/99, é órgão de estado, de natureza
colegiada com autonomia administrativa, para o desempenho das funções fiscalizadora,
consultiva, deliberativa, normativa, propositiva, mobilizadora, e de controle social, de forma a
assegurar a participação da sociedade na gestão da educação do Município como mediador
entre a mesma e o Poder Público. No Art. 28, inciso XI, o Conselho Municipal de Educação
deverá, - Manifestar-se sobre assuntos e questões de natureza pedagógica e educativa que lhe
forem submetidas.
Na Portaria GAB Nº 061/2020, de 15 de Junho de 2020 - “Dispõe Sobre a Nomeação
de Comissão Municipal de Governança para o processo de (Re) elaboração Curricular do
Município de Riachão das Neves-Ba, considerando a Base Nacional Curricular Comum BNCC.”
Dedicando-se à análise do Documento Curricular Referencial Municipal – DCRM de
Riachão das Neves-BA, evidenciamos na introdução que o documento está orientado pelos
princípios éticos, políticos e estéticos que visam à formação humana integral e à construção
de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, e que as aprendizagens essenciais definidas
para tal devem ser asseguradas aos estudantes nas dez competências gerais do referencial.
O documento apresenta as 10 competências gerais propostas pela BNCC, sendo elas:
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. Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e
culturais, das locais às mundiais, e também para participar de práticas diversificadas da produção artísticocultural;
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,
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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 mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da
cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias,
pontos de vista e decisões comuns, que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental
e o consumo responsável, em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado
consigo mesmo, com os outros e com o 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, de forma harmônica, e a cooperação, fazendo-se
respeitar, bem como promover 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.

Para identificar habilidades na BNCC que foram contextualizadas para atender às especificidades do
território baiano, acrescentou-se o símbolo asterisco (*) e, para identificar as habilidades elaboradas
pela equipe curricular do Estado da Bahia, visando aprendizagem do estudante no reconhecimento da
diversidade que o Estado apresenta, foi seguida a estrutura do código alfanumérico da BNCC,
acrescentando, ao final, a sigla do Estado (BA). Ainda no Organizador Curricular, destacam-se as
competências específicas relacionadas às habilidades que devem ser desenvolvidas pelos estudantes ao
longo do Ensino Fundamental.

Na parte I - Apresenta Cenários e Identidades Curriculares Locais, Caracterização do Município, os
Marcos Legais, Teóricos, Conceituais e Metodológicos, A Organização da Rede de Ensino,
Procedimentos Metodológicos, Avaliação, Currículo e os Temas Integradores. Esta parte apresenta as
principais características do município de Riachão das Neves – Bahia em vários aspectos. Apresenta a
organização estrutural do currículo e os termos novos que a organização e os objetos de conhecimento
trazem. Nesta parte é possível compreender a aglutinação de componentes curriculares e a relevância
de dialogar entre si.

No DCRM, foram mantidos os códigos alfanuméricos que identificam as aprendizagens citadas
na BNCC, cuja composição é feita por letras e números. O primeiro par de letras identifica a etapa de
ensino, o primeiro par de números identifica o grupo por faixa etária na Educação Infantil e o ano a que
se refere à habilidade do Ensino Fundamental. O segundo par de letras identifica o campo de experiência
9
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na Educação Infantil e o Componente Curricular, no caso do Ensino Fundamental. Por último, mais um
par de números que identifica a posição da habilidade na numeração sequencial do campo de experiência
na Educação Infantil e, Ano, no Ensino Fundamental.

Seguindo, há um recorte em relação à estrutura do DCRB, no intuito de uma discussão
mais local, é feita uma caracterização do Território da Bacia do Rio Grande no multifacetado
Estado da Bahia, realizando um diálogo entre os elementos justificáveis para que se adotasse tal
arranjo, correlacionando com os aspectos históricos, geográficos e populacionais do município de
Riachão das Neves-BA. Contribui para o que orienta a BNCC sobre a autonomia dos sistemas e
suas respectivas escolas na elaboração da Parte Diversificada, posto que segundo o documento há
a compreensão de que:
“é importante reconhecer a apreensão de “Território” como conceito híbrido e
multidimensional. Para definir os fenômenos de utilização humana de espaços e
lugares ou a dinâmica da interação social, ambiental, política, econômica e cultural
mediada pelo espaço, deve-se ter claro que definir territórios a partir das identidades
que lhe são emergentes é uma opção política”. (DCRB p.21)

As modalidades contempladas no Referencial compõem: Educação Especial na perspectiva
inclusiva que visa o atendimento educacional especializado a pessoas com deficiência. Educação
Básica no Campo, visando à produção e valorização da vida, do conhecimento e da cultura do
campo, valorizando os aprendizados dentro e fora dos espaços escolares. Educação de Jovens e
Adultos, com um olhar para o estudante que trabalha, considerando saberes prévios e tempos de
aprendizagem dos sujeitos atendidos.
Na perspectiva do atendimento da Educação de Jovens e Adultos, a organização se dá por meio
de metodologias que considerem o pluralismo e a diversidade de concepções pedagógicas, a
interdisciplinaridade, a organização dos tempos e espaços além do uso de materiais didáticos
específicos, conforme as necessidades dos estudantes, concepção de avaliação contínua, com
estudos de recuperação, preferencialmente em paralelo aos períodos de desenvolvimento das
etapas, assegurando a livre circulação dos estudos, equivalência e reclassificação.
O Referencial Curricular ainda menciona a urgência e necessidade de fazer umaeducação plural
para um sujeito diverso. As propostas apresentadas para a Educação Especial tem o intuito de
10
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reconhecer e valorizar os alunos com suas peculiaridades étnicas, cultural, partindo de suas
realidades de vida, de suas experiências e de seus saberes.

Em caráter complementar ou suplementar, a Educação Especial poderá oferecer o Atendimento
Educacional Especializado (AEE) por meio de Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), O AEE
se distingue das atividades realizadas em salas de ensino comum, pois seu objetivo é acompanhar
e apoiar o estudante, fornecendo meios que proporcionem ou ampliem suas habilidades
funcionais, favorecendo a inclusão escolar e social.

Em consonância com a perspectiva inclusiva da educação especial, a compreensão de currículo
deve ser a de um conjunto de estratégias e conteúdos que reconheçam e valorizem a diversidade
demandada pelos estudantes. Nesse contexto, as barreiras arquitetônicas,comunicacionais e
atitudinais são identificadas e eliminadas, pois o ponto principal da ação pedagógica deixa de ser
a condição de deficiência e se desloca para a organização do ambiente e planejamento dos
serviços visando à acessibilidade.
Reafirmando a identidade do campo no município, na escola pensada, o processo de
ensino/aprendizagem deve partir da realidade dos povos do campo, com a identidade valorizada por
meio de projetos educativos e pedagogias próprias, que atendam às especificidades dessa população.
Isso implica a construção de um currículo próprio, calendário escolar flexível, produção de material
didático e paradidático que dialogue com o contexto local dos estudantes e que dê conta da organização
dos espaços e tempos pedagógicos integrados: Tempo Escola e Tempo Comunidade. (DCRM p. 116).

Assim também a Resolução CNE/CEB nº 1/2002, Institui Diretrizes Operacionais para a
Educação Básica nas Escolas do Campo que define em seu Parágrafo único:
A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões inerentes
à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na
memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia disponível na
sociedade e nos movimentos sociais em defesa de projetos que associem as soluções
exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva no país.

Para isso, é necessário garantir uma política específica que possibilite a universalização do
acesso dos povos que vivem e trabalham no campo a uma educação que conduza a emancipação
deste segmento da população.
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Os Temas Integradores surgem semelhantes aos adotados pelo DCRB: Educação em Direitos
Humanos, Direitos da Criança e do Adolescente, Educação para a paz, Educação em Saúde e Cuidados
Emocionais, Saúde na Escola, Educação Alimentar e Nutricional, Educação Ambiental, Educação
para o Trânsito, Educação Patrimonial, Educação Financeira, Educação para as relações Étnicoraciais, Educação Territorial, Cultura Digital e Educação para a diversidade. Reforçando a

importância da abordagem desses temas para a formação de nossas crianças e jovens,
considerando mais ainda o papel norteador desse referencial para a revisão do PPP e dos planos
de ensino.

Evidencia-se nessa parte do texto (Cultura Digital) um diálogo entre a realidade no município
e a importância da temática e indicação de sua efetivação. Nesta perspectiva, emergem desafios
pedagógicos e estruturais a serem enfrentados pela rede de ensino, escolas, gestores e professores
o que tem um significado valioso paragarantia do supracitado tema e precisa ser considerado
definição das etapas de ensino.
É perceptível a intencionalidade e compromisso em ultrapassar os desafios da Educação para
os Direitos Humanos e Diversidade, com a necessidade de incorporação, de modo sistêmico, nos
PPP e Planos de Ensino, os conteúdos programáticos relacionados à Educação para as Relações
Étnico-raciais, Educação Indígena e Educação Quilombola, de forma integral e direcionado á
todos os alunos. Convergem também a superação de abordagens esporádicas que ocorrem na
maioria das instituições, assim como alerta o parecer CEE nº 196/2019: “Importa que tais
conteúdos não fiquem restritos a projetos realizados em datas comemorativas ou desenvolvidos
apenas em modalidades especiais, seccionados exclusivamente para os diversos.
Entendemos que a escola possui uma importante função social, e a percepção e compreensão
da dinâmica das relações raciais no cotidiano das instituições educativas representam uma
importante ferramenta no combate ao racismo e às desigualdades predominantes na sociedade.
Reconhecer a existência do racismo na sociedade e na escola é condição indispensável para se
arquitetar um projeto novo de Educação que possibilite a inserção social e o desenvolvimento
igualitário dos indivíduos.

O Tema Integrador, Educação para a Diversidade é estudo importante nas práticas e
ambientes sociais, sobretudo na contemporaneidade, e não diferente nas escolas do município.
12
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Nos aspectos da educação de gênero e sexualidade, cita a Resolução nº 4 do Conselho Nacional
de Educação, de 13 de julho de 2010, que estabelece as Diretrizes Nacionais da Educação
Básica, no parágrafo 3º, art. 43, capítulo 1, define como componentes integrantes dos PPPs:
“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 projeto político-pedagógico, devendo ser previstas as
prioridades institucionais que a identificam, definindo o conjunto das ações
educativas próprias das etapas da Educação Básica assumidas, de acordo
com as especificidades que lhes correspondam, preservando a sua articulação
sistêmica.”

Assim as práticas pedagógicas dos profissionais da educação no município, devem
considerar a Educação para as Relações de Gênero e Sexualidade, considerando a diversidade,
primando pelo respeito às diferenças.
Na parte II – A Educação Infantil no Contexto da Educação Básica, apresenta os direitos de
aprendizagem, os campos de experiências, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento,
procedimentos metodológicos e avaliação, tudo em consonância com as competências gerais que regem
a educação do município e a nacional. Apresenta a organização da rede de ensino, como está constituída.
Outro ponto importante é a concepção e esclarecimentos sobre a metodologia e a avaliação.
Na parte III – O Ensino Fundamental (Anos Iniciais) - apresenta sua constituição, as competências
gerais por área, competências específicas por componente curricular, a organização curricular com
unidades temáticas, objetos de conhecimento, habilidades, procedimentos metodológicos e a avaliação.

Na parte IV - O Ensino Fundamental (Anos Finais) - apresenta sua constituição, as competências
gerais por área, competências específicas por componente curricular, a organização curricular com
unidades temáticas, objetos de conhecimento, habilidades, procedimentos metodológicos e a avaliação.
Na parte V - EJA – Educação de Jovens e Adultos - apresenta sua constituição, as competências
gerais por área, competências específicas por componente curricular, a organização curricular com
unidades temáticas, objetos de conhecimento, habilidades, procedimentos metodológicos e a
avaliação.

Na perspectiva do que orienta o artigo 26 da Lei Federal nº. 9394/96 sobre a base nacional
comum e a parte diversificada do currículo exigida pelas características regionais e locais da
13
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sociedade, da cultura, da economia e dos educandos, é imprescindível a abordagem delimitada na
apresentação do DCRM, considerando que:
“A construção, portanto, deste Currículo Referência de Riachão das Neves- BA
realizada de forma dialogada entre professor (a) coordenador (a) e gestor (a) escolar é
uma oportunidade singular para o fortalecimento da rede de ensino e para avançarmos
na consolidação de um sistema de educação único fundado na integralidade do
atendimento e no reconhecimento conjunto da oferta de uma educação pública
inclusiva, com qualidade e equidade”.

Nesse sentido, (...) esperamos que deste documento, que ora lhe apresentamos e que orienta a
elaboração dos planos e ações educacionais em Riachão das Neves- surjam, da prática de cada
educador e de cada escola, formas de implementação de uma educação inclusiva, igualitáriae
democrática (...), reafirmando o compromisso também destacado no DCRM que “a escola tem
potencial político, inteligência institucional e operacional para se apropriar das políticas
curriculares com responsabilidade e, também, propor singularidades curriculares com
pertinência,” (DCRB, pág. 17).

Destaca-se a LDBEN, DCN, PNE, PME, PEE, BNCC, CF, ECA, Parecer e Resolução do CNE.
O texto reforça ainda a importância de quea revisão dos PPP das escolas ocorra á luz de tais
marcos legais, na busca de superação das desigualdades e fortalecimento das políticas públicas
para a educação. No que tange às abordagens dos Marcos Teóricos, Conceituais e Metodológicos
reafirma que um referencial contemporâneo através de saberes historicamente construídos, quanto
pelo acontecimento e as múltiplas experiências relevantes para um currículo da Escola Básica.
Na continuidade, apresenta as etapas da educação básica e afirma que o município terá como
competências básicas:
Ao longo da Educação Básica, os alunos devem desenvolver as dez competências
gerais, que pretendem assegurar, como resultado do seu processo de aprendizagem e
desenvolvimento, uma formação humana integral que visa à construção de uma
sociedade justa, democrática e inclusiva. (DCRM).

O Documento Curricular Referencial Municipal, é organizado tendo como fundamento os direitos
de aprendizagem para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.
Prevê em sua constituição, abertura e flexibilidade para que as escolas e seus educadores possam
conjugar também de outras experiências curriculares pertinentes e relevantes, ao processo
educacional, trazendo como critério e alternativas pedagógicas pautadas em pedagogias ativas e
de possibilidades emancipatória do sujeito.
14
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Para tanto, tais alternativas devem permear os Projetos Políticos-Pedagógicos (PPP) e as ações
pedagógicas, em reuniões, formação continuada em serviço, Acs (Atividades complementres
coletiva e individual), planejamentos e horas dedicadas ao objeto das aprendizagens da
comunidade escolar.
Percebe-se que o documento aponta a avaliação municipal como um processo de garantia de uma
Educação Básica igualitária e de qualidade demanda um 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 é parte integrante da Proposta Curricular e do Projeto Político-Pedagógico da escola e deve ser
compreendida como processo relevante, construído e con-solidado a partir de uma cultura de “avaliar para
garantir o direito da aprendizagem”,e não para 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
avaliação participativa despertar consciência crítica dentro de um compromisso
com a práxis dialética em um projeto histórico de transformação.
Nesse contexto, as avaliações da aprendizagem dos estudantes, seu desempenho, bem como as
avaliações externas e internas da instituição são ferramentas para aferir a eficácia das políticas educacionais
implementadas. As avaliações internas propostas permeiam a avaliação diagnóstica, avaliação formativa,
paralela, somativa e autoavaliação. Pensar a avaliação nesta perspectiva, é oportunizar aos alunos processos
mais íntegros e mais enriquecidos, mais reflexivos, constatando as condições de aprendizagem dos alunos,
evitando sua exclusão do processo. A avaliação proposta para a rede de ensino será contínua, o professor
deverá sempre ao final de um objeto de conhecimento/conteúdo, avaliar a aprendizagem do aluno com o uso
de diversos instrumentos e critérios, não apenas com um único instrumento.

A avaliação qualitativa e avaliação quantitativa não se contrapõem, mas se complementam, uma
15
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vez que dados, números e resultados traduzem também informações da realidade. Entretanto, não são
suficientes para representar inferências, compreensões, conquistas e participações dos estudantes durante
sua trajetória de vida escolar, como nos respalda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica (LDB nº
9.394, de 1996), art. 24, inciso V, alínea “a”, que estabelece: “Avaliação contínua e cumulativa do
desempenho do aluno, com prevalência dos aspetos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao
longo do período sobre os de eventuais provas finais”.

No que se refere à avaliação dos estudantes da Educação Especial o documento apresenta uma
proposta de avaliação na qual o professor, no processo avaliativo, considere em suas atividades/avaliações,
que deverão ser adaptadas de acordo a sua necessidade especial/síndrome/transtornos, observando seu
processo de aprendizagem a si mesmo e não comparando-a com de outros alunos.

Em conformidade ao disposto na BNCC o documento apresenta alteração na progressão dos
estudantes do ciclo de alfebetização, antecipando para o 2º ano o processo de alfabetização: “Embora, desde
que nasce e na Educação Infantil, a criança esteja cercada e participe de diferentes práticas letradas, é nos
anos iniciais (1º e 2º anos) do Ensino Fundamental que se espera que ela se alfabetize” (BNCC, p. 89).

O Conselho recomenda que todos os documentos sejam reestruturados para atender ao disposto
na BNCC, no que se refere à progressão no ciclo de alfabetização

III

– CONCLUSÃO E VOTO

Diante do exposto, os conselheiros formalizam parecer FAVORÁVEL quanto à aprovação do
Referencial Curricular Municipal para as etapas da Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Educação de Jovens e Adultos. Recomendações:

1. Fortalecer o entendimento de que o DCRM/Riachão das Neves- BA, é referência para todas
as Escolas municipais públicas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de
Jovens e Adultos, e privadas que atendam a Educação Infantil, para construírem ou revisarem
os seus Projetos Políticos Pedagógicos e documentos correlatos;
2. Reforçar a implementação obrigatória do DCRM/Riachão das Neves- BA, para toda etapa
da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.
3. . Os documentos e as metas que se articulam com essa premissa no PME deverá passar por
16
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alteração considerando o ciclo de alfabetização até o 2º ano. Conforme Nota técnica: nº
01/2021, encaminhada ao setor responsável para que se adeque à Lei do Sistema Municipal de
Ensino. Os documentos regulamentares através de pareceres e resoluções serão emitidos por
este Conselho Municipal de Educação.
Para tanto, torna-se obrigatória a revisão do PPP, do Regimento e de documentos correlatos e
consequentemente as devidas aprovações por esse conselho;
4. Fomentar e garantir a formação continuada dos professores para a implementação eficiente;
5. Elaborar materiais pedagógicos relacionados às modalidades de ensino: Educação Especial,
Educação de Jovens e Adultos e Educação do campo;
6. Elaborar manuais pedagógicos para subsidiar o trabalho dos professores em relação à parte
diversificada do currículo;
7. Compreender a necessidade de que o monitoramento do DCRM, em cumprimento do
disposto neste parecer, será realizado por este colegiado a cada dois anos e sua avaliação/revisão
ocorrerá em quatro anos a contar da data de sua aprovação;
8. Rever os marcos legais para incluir normativos da esfera municipal que estão ausentes;
9. Relacionar os temas integradores Educação Supervisora: Diálogo-AcompanhamentoAlinhamento aos componentes curriculares no texto e etapas do ensino, apontando sua
efetivação;
-

O Conselho Municipal de Educação – CME acompanhará o processo de implementação

do DCCM, e notificará a SME quanto ao não cumprimento dos dispositivos legais, não
eximindo o CME de emitir parecer contrário, caso não sejam implementadas as ações
estabelecidas no parecer em epígrafe de demais resoluções deste colegiado;
-

O CME publicará Resolução homologando o Documento Referencial Curricular

Municipal de Riachão das Neves-BA.
-

Riachão das Neves– BA 04 de maio de 2022.
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Caros Educadores,

Com este Referencial Curricular para a Educação Infantil, Ensino Fundamental,
Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial, a Secretaria Municipal de Educação
de Riachão das Neves-BA, oferece aos profissionais da Rede Pública Municipal,
reflexões, orientações e sugestões que possam contribuir para a prática em sala de aula.
Pretende-se, desta forma, imprimir uma linha de trabalho comum (mas não uniforme) às
escolas do sistema público municipal, respeitando a identidade local e autonomia
profissional.
Reconhecemos que muitas vezes os professores têm uma caminhada solitária em sala de
aula e a Secretaria Municipal de Educação preocupada com esta constatação, mobilizou
a rede de ensino com realização de ações/reuniões para reorganização do currículo
escolar, coordenou o processo e fez a organização final.
A organização do documento traz em si, aspectos como objetos de conhecimento,
habilidades, metodologia e instrumentos avaliativos. Os dois últimos, aparecem como
sugestões, indicação ao fortalecimento do trabalho desenvolvido por cada professor da
nossa rede.
Com este documento, espera-se que os nossos alunos tenham seus direitos de
aprendizagens, aqui evidenciado em competências e habilidades. Assim, estaremos
respeitando normativas nacionais, como a Constituição Federal, Lei de Diretrizes e
Base,a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Documento Curricular Referencial
da Bahia (DCRB).
Esperamos que todos os educadores compreendam a essência deste documento e o
transponha à sala de aula, facilitando e enriquecendo sua prática, e não se sentindo tão
solitário com os desafios que é a docência. Como todo documento desta magnitude, ele
não se encontra fechado, poderá ser aperfeiçoado sempre que necessário.
Riachão das Neves – Bahia, março de 2022.

Rubivânia Dias Corado Magalhães
Secretária Municipal de Educação
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AEE – Atendimento Educacional Especializado
AH/SD – Altas Habilidades/Superdotação
CAE – Conselho de Alimentação Escolar
CE – Conselhos Escolares
CME – Conselho Municipal de Educação
DCRM – Documento Curricular Referencial Municipal
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente
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MEC – Ministério da Educação
PME – Plano Municipal de Educação
PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
PNE – Plano Nacional de Educação
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
440 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO.............................................................................................................. 12
2. PARTE I – CONVERSAÇÕES CURRICULARES FUNDANTES............................... 14

2.1CENÁRIOS E IDENTIDADES CURRICULARES LOCAIS....................................... 14
2.2 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO........................................................................ 16
2.2.1 Aspectos Históricos.......................................................................................................... 16
2.2.2 Aspectos Geográficos....................................................................................................... 17
2.2.3 Aspectos Demográficos.................................................................................................... 18
2.2.4 Aspectos Culturais............................................................................................................ 19

3. MARCOS LEGAIS, TEÓRICOS, CONCEITUAIS E METODOLÓGICOS.............. 22
3.1 Marcos Legais das Modalidades da Educação Básica....................................................... 26
3.2 Marcos Legais dos Temas Integradores da Educação Básica............................................. 28

4. A ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ENSINO................................................................... 66
4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.................................................................... 36
4.2 AVALIAÇÃO..................................................................................................................... 36
4.3 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR.................................................................................. 44
4.3.1 Área de Linguagem.......................................................................................................... 46
4.3.1.1 Competências Específicas de Linguagens para o Ensino Fundamental...................... 50
4.3.2 Educação Infantil.............................................................................................................. 51
4.3.3 Ensino Fundamental......................................................................................................... 52
4.3.4 As Modalidades de Ensino............................................................................................... 54
4.3.5 A Educação Especial na Perspectiva Inclusiva................................................................ 55
4.3.6 Educação de Jovens e Adultos.......................................................................................... 69
4.3.6.1 Contexto Histórico da Educação de Jovens e Adultos no Brasil.............................. 71
4.3.6.2 Princípios Teóricos Metodológicos da EJA.............................................................. 78
4.3.7 Educação do Campo......................................................................................................... 83

4.4 TEMAS INTEGRADORES.............................................................................................. 85
4.4.1 Educação em Direitos Humanos....................................................................................... 86
4.4.2 Direitos da Criança e do Adolescente............................................................................... 88

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
441 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

4.4.3 Educação para a paz.......................................................................................................... 89
4.4.4 Educação em Saúde e Cuidados Emocionais.................................................................... 90
4.4.5 Saúde na Escola................................................................................................................. 91
4.4.6 Educação Alimentar e Nutricional..................................................................................... 93
4.4.7 Educação Ambiental.......................................................................................................... 95
4.7.8 Educação para o Trânsito................................................................................................... 96
4.4.9 Educação Patrimonial........................................................................................................ 98
4.4.10 Educação Financeira........................................................................................................ 98
4.4.11 Educação para as relações Etnico-Raciais....................................................................... 99
4.4.12 Educação Territorial...................................................................................................... 101
4.4.13 Cultura Digital............................................................................................................... 102
5. PARTE II – A EDUCAÇÃO INFANTIL........................................................................ 105
5.1 A Educação Infantil no Contexto da Educação Básica..................................................... 106
5.1.1 A Educação Infantil no município de Riachão das Neves......................................... 107
5.2 Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento................................................................. 110
5.3 Concepções dos processos de Educação Infantil............................................................... 111
5.3.1 Concepção de Infância............................................................................................... 111
5.3.2 Concepção de Criança................................................................................................ 112
5.4 Educação Infantil............................................................................................................... 113
5.5 Concepção de Currículo e Formação................................................................................. 114
5.6 As Transações entre Educação Infantil e Ensino Fundamental: Questões Didáticas e
Curriculares............................................................................................................................. 115
5.7 Avaliação da Aprendizagem na Educação Infantil........................................................... 116
5.8 Campos de Experiência..................................................................................................... 118
5.9 Organizador Curricular...................................................................................................... 120
6. PARTE III – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS........................................ 136
6.1 Introdução........................................................................................................................ 137
6.2 Língua Portuguesa........................................................................................................... 143
6.2.1 Texto Introdutório........................................................................................................... 143
6.2.2 Organizador Curricular................................................................................................... 150
6.3 Arte................................................................................................................................... 248
6.3.1 Texto Introdutório........................................................................................................... 248

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
442 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

6.3.2 Organizador Curricular.................................................................................................... 253
6.4 Educação Física................................................................................................................ 278
6.4.1 Texto Introdutório........................................................................................................... 278
6.4.2 Organizador Curricular.................................................................................................... 284
6.5 Matemática....................................................................................................................... 289
6.5.1 Texto Introdutório........................................................................................................... 294
6.5.2 Competências Específicas de Matemática para o Ensino Fundamental......................... 296
6.5.3 Organizador Curricular................................................................................................... 297
6.6 Ciências da Natureza....................................................................................................... 309
6.6.1 Texto Introdutório........................................................................................................... 309
6.6.2 Organizador Curricular.................................................................................................... 312
6.7 Ciências Humanas............................................................................................................ 321
6.7.1 Texto Introdutório........................................................................................................... 321
6.8 Geografia........................................................................................................................... 322
6.8.1 Texto Introdutório........................................................................................................... 322
6.8.2 Organizador Curricular.................................................................................................... 329
6.9 História.............................................................................................................................. 338
6.9.1 Texto Introdutório........................................................................................................... 338
6.9.2 Organizador Curricular.................................................................................................... 341
6.10 Ensino Religioso............................................................................................................. 348
6.10.1 Texto Introdutório......................................................................................................... 348
6.10.2 Organizador Curricular.................................................................................................. 354
7. PARTE IV – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS.............................................. 360
7.1 Fases de Transição.............................................................................................................. 360
7.2 Área de Linguagem.......................................................................................................... 363
7.2.1 Texto Introdutório........................................................................................................... 363
7.3 Língua Portuguesa........................................................................................................... 364
7.3.1 Texto Introdutório........................................................................................................... 364
7.3.2 O Eixo Leitura................................................................................................................. 367
7.3.3 O Eixo da Produção de Textos......................................................................................... 371
7.3.4 O Eixo da Oralidade........................................................................................................ 372
7.3.5 O Eixo da análise Linguística/Semiótica......................................................................... 374
7.3.6 Organizador Curricular.................................................................................................... 382

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
443 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

7.4 Arte.................................................................................................................................... 442
7.4.1 Texto Introdutório............................................................................................................442
7.4.2 Organizador Curricular.................................................................................................... 448
7.5 Educação Física................................................................................................................ 461
7.5.1 Texto Introdutório........................................................................................................... 461
7.5.2 Organizador Curricular.................................................................................................... 469
7.6 Língua Inglesa................................................................................................................... 476
7.6.1 Texto Introdutório........................................................................................................... 476
7.6.2 Organizador Curricular.................................................................................................... 477
7.7 Matemática....................................................................................................................... 506
7.7.1 Texto Introdutório........................................................................................................... 506
7.7.2 Competências Específicas de Matemática para o Ensino Fundamental........................... 510
7.7.3 Organizador Curricular.................................................................................................... 513
7.8 Ciências da Natureza........................................................................................................ 561
7.8.1 Texto Introdutório........................................................................................................... 561
7.8.2 Organizador Curricular.................................................................................................... 562
7.9 Ciências Humanas............................................................................................................ 576
7.9.1 Texto Introdutório........................................................................................................... 576
7.9.2 Competências Específicas de Ciências Humanas para o Ensino Fundamental
................................................................................................................................................. 577
7.10 Geografia......................................................................................................................... 579
7.10.1 Texto Introdutório......................................................................................................... 579
7.10.2 Competências Específicas de Geografia para o Ensino Fundamental........................... 580
7.10.3 Organizador Curricular.................................................................................................. 583
7.11 História............................................................................................................................ 602
7.11.1 Texto Introdutório......................................................................................................... 602
7.11.2 Competências Gerais para o Ensino de História durante os nove anos do Ensino
Fundamental............................................................................................................................. 603
7.11.3 Organizador Curricular.................................................................................................. 605
7.12 Ensino Religioso.............................................................................................................. 634
7.12.1 Texto Introdutório.......................................................................................................... 634
7.12.2

Competências

Específicas

de

Ensino

Religioso

para

o

Ensino

Fundamental............................................................................................................................. 635
7.12.3 Organizador Curricular.................................................................................................. 636

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
444 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

7.13 Temas Sociais................................................................................................................... 642
7.13.1 Texto Introdutório.......................................................................................................... 642
7.13.2 Organizador Curricular.................................................................................................. 643

9. PROJETO DE VIDA E AS TRANSIÇÕES PARA O ENSINO MÉDIO ....................... 657
REFERÊNCIAS..................................................................................................................... 662

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
445 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

APRESENTAÇÃO
Ao apresentar o Documento Curricular Referencial Municipal – DCRM para a Rede de Ensino de Riachão
das Neves - BA, referente a Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e Educação
Especial, este documento situa-se como direção a elementos essenciais à aprendizagem, como objetos de
conhecimento, metodologias e instrumentos avaliativos, além de habilidades e direitos de aprendizagem
normatizados pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC.
Os alunos têm direito de ter acesso a um conjunto de saberes que constituem a base para o exercício de sua
cidadania. Esse documento serve como norte para ação pedagógica dos profissionais que atuam nas escolas e
tem como função a de constituir como ponto de partida, diálogo e convergência entre as diversas propostas
educacionais do nosso município, diversidades culturais, com singularidades e identidades que não podem ser
desconsideradas.
O documento não está fechado em si mesmo. O currículo, precisa estar aberto para a flexibilização, para a
readequação, conforme a necessidade. Mas é imprescindível o respeito aos direitos de aprendizagens, aqui
transpostos em habilidades referendadas na BNCC. Não se deve negar o acesso ao conhecimento, as
aprendizagens constituídas para cada Ano/Série de escolaridade.
A essência deste DCRM está constituída na BNCC, que traz a equidade como premissa de todo o currículo,
inclusive pensando, respeitando e incluindo a diversidade étnica, cultural, linguística e física. Não há um
currículo específico para as pessoas com deficiência, como também não há para os alunos do campo, das
classes multisseriadas. Entende-se que todos têm o direito de ter acesso às mesmas aprendizagens, levando em
consideração suas especificidades.
Para tanto, a Secretaria Municipal de Educação organizou o presente documento trazendo aspectos que se
encontram na BNCC, no DCRB mas também elementos próprios da Rede Municipal de Ensino, como
metodologia e instrumentos avaliativos. Mais do que entender o que está proposto nas planilhas que constam
os objetos de conhecimento, habilidades, metodologia e avaliação, é preciso entender e refletir a respeito da
ideia de currículo, as concepções dos aspectos educacionais que estão transpostos em todo o corpo do
documento.
NA PARTE I - Apresenta Cenários e Identidades Curriculares Locais, Caracterização do Município,os Marcos
Legais, Teóricos, Conceituais e Metodológicos, a Organização da Rede de Ensino, Etapas e Modalidades,
Procedimentos Metodológicos, Avaliação, Currículo e os Temas Integradores. Esta parte apresenta as
principais características do município de Riachão das Neves – Bahia em vários aspectos. Fala da organização
estrutural do currículo e os termos novos que a organização e os objetos de conhecimento trazem. Nesta parte
é possível compreender a aglutinação de Componentes Curriculares e a relevância de dialogar entre si.
No DCRM, foram mantidos os códigos alfanuméricos que identificam as aprendizagens citadas na BNCC,
cuja composição é feita por letras e números. O primeiro par de letras identifica a etapa de ensino, o primeiro
par de números identifica o grupo por faixa etária na Educação Infantil e o ano a que se refere à habilidade do
Ensino Fundamental. O segundo par de letras identifica o campo de experiência na Educação Infantil e o
Componente Curricular, no caso do Ensino Fundamental. Por último, mais um par de números que identifica
a posição da habilidade na numeração sequencial do campo de experiência na Educação Infantil e, Ano, no
Ensino Fundamental.
Para identificar habilidades na BNCC que foram contextualizadas para atender às especificidades do território
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baiano, acrescentou-se o símbolo asterisco (*) e, para identificar as habilidades elaboradas pela equipe
curricular do Estado da Bahia, visando aprendizagem do estudante no reconhecimento da diversidade que o
Estado apresenta, foi seguida a estrutura do código alfanumérico da BNCC, acrescentando, ao final, a sigla do
Estado (BA). Ainda no Organizador Curricular, destacam-se as competências específicas relacionadas às
habilidades que devem ser desenvolvidas pelos estudantes ao longo do Ensino Fundamental.
NA PARTE II – A Educação Infantil no Contexto da Educação Básica, apresenta os direitos de aprendizagem,
os campos de experiências, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, procedimentos metodológicos e
avaliação, tudo em consonânciacom as competências gerais que regem a educação nacional e a do município.
Apresenta a organização da rede de ensino, como está constituída. Outro ponto importante é a concepção e
esclarecimentos sobre a metodologia e a avaliação.
NA PARTE III – O Ensino Fundamental (Anos Iniciais) - apresenta sua constituição, as competências gerais
por área, competências específicas por componente curricular, a organização curricular com unidades
temáticas, objetos de conhecimento, habilidades, procedimentos metodológicos e a avaliação.
NA PARTE IV -O Ensino Fundamental (Anos Finais) - apresenta sua constituição, as competências gerais
por área, competências específicas por componente curricular, a organização curricular com unidades
temáticas, objetos de conhecimento e habilidades.
NA PARTE V - EJA– Educação de Jovens e Adultos - apresenta sua constituição, as competências gerais por
área, competências específicas por componente curricular, os Eixos geradores e Temas integradores por
Trimestre, a organização curricular com unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades.E por fim,
o documento é finalizado com a proposta do PROJETO DE VIDA E AS TRANSIÇÕES PARA O ENSINO
MÉDIO, onde traz orientações de como trabalhar com os alunos, incentivando-os, motivando-os sobre como
alcançar seus sonhos, desejos, metas de vida e etc, de como prosseguir, mediando seus estudos para o Ensino
Médio.
Reconhece-se que é um documento extenso, contudo é preciso compreender que este, traz organização desde
à creche ao último Ano/Série do Ensino Fundamental. E o que o constitui é essencial para o fortalecimento e
direcionamento do trabalho pedagógico nas escolas e no interior de cada sala, chegando aos nossos alunos,
saberes, reflexões e inquietações oportunizadas a qualquer outro aluno do país.
É preciso leitura atenta, estudo minucioso para compreensão das orientações contidas no DCRM. Os atores
educacionais (Gestores Escolares, Coordenadores Pedagógicos, Professores) precisarão estudar, pesquisar e
dedicar-se para dar conta das habilidades e objetos de conhecimento que passarão a ser instrumento de trabalho
e estudo. O aluno, com esta nova proposta de trabalho, deixa de ser um mero receptor, para ser protagonista
do seu saber. O tempo vivenciado na escola não será suficiente para o aprofundamento dos conhecimentos em
percurso. Assim sendo, o diálogo com asfamílias, as relações família e escola precisarão ser redimensionadas.
Este DCRM iniciou o seu percurso com ações de maneira democrática, tendo em vista as inúmeras estratégias
constantes no Plano Municipal de Educação, enfatizando a necessidade de um currículo que atenda as
especificidades das modalidades de ensino. Foi feita mobilização com os coordenadores pedagógicos para
estudo e discussão sobre a BNCC com seu grupo de professores nas escolas que atuavam, além de um ciclo de
audiências públicas para ouvir alunos e professores em diversas comunidades e na sede do município. Em um
outro ciclo, grupos de professores, coordenadores pedagógicos e gestores escolares participaram na Secretaria
Municipal de Educação de momentos presencias para análise e sistematização de material enviado pelas
escolas e a proposta da BNCC.
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Nesse sentido, o mesmo, se constituiu democraticamente, sob diversos olhares de quem de fato vive a realidade
da sala de aula e o cotidiano escolar. Isso não quer dizer que ele esteja concluso, impedindo alterações
possíveis. Ao longo do primeiro ano de implantação deste documento espaços de escuta foram criados para
recebimento de novas experiências, apontamentos e assim implementar correções ou alterações, de modo a se
ter um documento com o tempo, mais referendado pela rede de ensino. Trata-se de um documento aberto, não
prescritivo, que compreende incorporar inovações e atualizações pedagógicas advindas dos marcos legais, do
arcabouço teórico–metodológico do currículo, no processo de implementação, considerando, também aspectos
identificados pelo segmento da comunidade escolar.
Para avançar nos fundamentos do DCRM, é importante compreender que estedocumento não é uma ação
isolada, mas parte de um princípio fundamental, que é um regime de colaboração entre o Estado e municípios.
Neste sentido, faz-se necessária a descrição histórica do processo que deu origem ao Documento Curricular
Referencial de Riachão das Neves – Bahia, para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de
Jovens e Adultos.
Com a homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), para as etapas da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental, os Estados e o Distrito Federal começaram a reelaboração dos seus currículos, visando
garantir as aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ano a ano. Pelos seus
princípios, anteriormente expressos, o DCRM foi elaborado em regime de colaboração entre Estado e o
Município, em um movimento desafiador, fraterno, criativo e, acima de tudo, colaborativo.
Ao longo das etapas para construção do Documento Curricular Referencial Municipal, muitos atores
participaram dos momentos coletivos de construção do DCRM para a Educação Infantil e Ensino Fundamental.
A escuta ativa, envolveu estudantes, professores, gestores escolares, dirigentes municipais de educação,
conselheiros municipais, além de representantes da sociedade civil.
A concretização dessa escuta deu-se de modo democrático, por adesão e intencionalidade na participação
qualitativa em relação à natureza da proposta do DCRM, orientada pelas diretrizes da BNCC e do Ministério
da Educação (MEC).
Para garantir a efetiva participação, a colaboração e a proposição de profissionais da Educação e da Sociedade
Civil foi realizada uma Consulta Pública (virtual) em dezembro de 2020, sob orientações da Equipe Pedagógica
da Secretaria Municipal de Educação e Comissão de Governança, responsáveis pelo processo de dinamização,
elaboração/restruturação do DCRM, em parceria com a UNDIME (União Nacional dos Dirigentes Municipais
de Educação) e UNCME (União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação) em regime de colaboração
com os estados e municípios.Após esta consulta pública foi feita as devidas alterações propostas a este
documento.

2. PARTE I – CONVERSAÇÕES CURRICULARES FUNDANTES

2.1 CENÁRIOS E IDENTIDADES CURRICULARES LOCAIS
O Documento Curricular Referencial do Município de Riachão das Neves – Bahia, (DCRM) para as Etapas da
Educação Infantil, Ensino Fundamental e as Modalidades da Educação de Jovens e Adultos, Educação do
Campo e Educação Especial, considera as diversas identidades que caracterizam a Bahia e a região oeste,
atribuindo às escolas o desenvolvimento de competências voltadas à contextualização, ao aprofundamento e à
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construção das pluralidades e singularidades dos seus territórios. Nesse sentido, por se tratar de um documento
curricular municipal, apresenta orientações que respeitem a autonomia dessas escolas como representantes de
seu Território, evitando generalizações ou caracterização pormenorizada que causariam a exclusão de
especificidades indentitárias.
Assim, como objetivo de orientar os educadores do município de Riachão das Neves - Bahia, quanto a Política
Curricular que emerge de sua diversidade cultural e geográfica de seu campo de reflexões que se integram ao
território riachãonevense, neste contexto o qual é percebido a partir de autores contemporâneos, cujo conceito
vai além do território nacional ou mero espaço geográfico, que não se limita ao conjunto dos sistemas naturais,
incorporando o lugar à identidade, ao sentimento de pertencer como sujeito histórico e político.
Em todo o Documento Curricular Referencial da Bahia (DCRB), é importante reconhecer “Território” como
conceito híbrido e multidimensional. Para definir os fenômenos de utilização humana de espaços e lugar, da
dinâmica da interação social, ambiental, política, econômica e cultural mediada pelo espaço, deve-se ter claro
que definir territórios a partir das identidades que lhe são emergentes é uma opção política.
Considera-se Território de Identidade o agrupamento identitário municipal formado de acordo com critérios
sociais, culturais, econômicos e geográficos, e reconhecido pela sua população como o espaço historicamente
construído ao qual pertence, com identidade que amplia as possibilidades de coesão social e territorial (Art. 1º,
§ 1º do Decreto nº 12.354/10, Bahia).
Nesse sentido, a cidade só existe como lugar identitário na forma como é significada por quem a vivencia.
Entre as virtualidades possíveis estão as múltiplas formas de interpretar a realidade, sejam por meio das matizes
da cultura, sejam pela ótica da historicidade ancestral. Ressalta–se que em cada um dos cantos e recantos desse
estado continental, encontramos narrativas que reinventam modos de ser e de viver.
A partir deste contexto, a dimensão da autonomia aparece como categoria imprescindível ao desenvolvimento
capaz de participar e atuar nas definições dos rumos a serem tomados para o seu futuro e os rumos para
autonomia do munícipio de Riachão das Neves- Bahia.Por isso, o Documento Curricular Referencial
Municipal de Riachão das Neves, busca assegurar a autonomia da escola ao caracterizar seu “lugar”, tomandoa como sujeito político, como autora de decisões e a garantia da participação social.
Dessa forma, o Município se organiza em distritos, povoados, localidades e sede, que se constituem como
Polos de Educação, para Unidades de Planejamento das Políticas Públicas, delineadas a partir de agrupamentos
municipais, geralmente próximos, formados de acordo com critérios sociais, culturais, econômicos e
geográficos.
Quanto a participação do nosso município no Território de Identidade, o mesmo encontra-se no território onze
(11), localizado na Bacia do Rio Grande com os demais municípios abaixo apresentados:
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TERRITÓRIO
Bacia do Rio Grande

MUNICÍPIOS
Angical,
Baianópolis,
Barreiras,
Buritirama,
Catolândia, Cotegipe, Cristópolis, Formosa do Rio
Preto, Luís Eduardo Magalhães, Mansidão, Riachão
das Neves, Santa Rita de
Cássia, São Desiderio, Wanderley.

2.2 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

2.2.1 Aspectos Históricos
O município de Riachão das Neves, situado no Oeste baiano, tem uma história bastante marcante, como outros
municípios brasileiros. No ano de 1.660, o então 32º Governador Geral do Brasil Dom João de Lan-Castro,
autorizou uma expedição para navegar os afluentes do Rio São Francisco, entre eles o Rio Grande, Rio Preto
e Rio Corrente. Chegando mais precisamente no município de Barra, a qual se tornou a primeira cidade da
região no ano de 1.752, denominado vale do São Francisco o qual pertencia a Província de Pernambuco. A 2ª
cidade da região foi Pilão Arcado, em 1.810, e logo após no ano de 1.820, a cidade de nossa origem, Campo
Largo, hoje, Cotegipe, de onde Riachão das Neves foi desmembrado.
A região, em 1824 passou a integrar a província de Minas Gerais e em 1827, por outro ato provisório foi
entregue a Província da Bahia, tudo isso pelo motivo que os Pernambucanos, liderados por Frei Caneca, não
aceitaram a Constituição imposta pelo Imperador, e para castigar Pernambuco, o Imperador tirou toda esta área
que hoje é conhecida como Oeste Baiano da província de Pernambuco. A partir daí, passou a integrar a
Sesmaria da Casa da Ponte de Antônio Guedes de Brito.
Riachão das Neves, no dia 26 de Julho de 1.934, foi elevado a Vila do município de Cotegipe, razão pela qual
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a padroeira do município é Nossa Senhora Sant’Ana. As chamas da emancipação política do município de
Riachão ficaram claras em 1.954, quando o ilustre filho de Riachão, o Sr. Nelson Carvalho da Cunha, tornouse prefeito em Cotegipe. Vários ilustres filhos de Riachão foram vereadores pelo município de Cotegipe, alguns
deles, Severiano Crisóstomo, Joaquim Arruda, Armias Pereira de Matos, sem contar que antes teve outros
tantos, entre estes: Joaquim Miguel dos Santos Bomfim, Aprígio Crisóstomo Filho, Aylon Macêdo, João
Muniz de Souza, Salvador Gonçalves de Carvalho, José Antônio Borges, os quais foram decisivos para a
emancipação política do município. A emancipação do município ocorreu no dia 19 de Julho de 1.962, através
da Lei 1.731, de autoria do Deputado Estadual Dr. Juarez de Souza.
O município já teve doze eleições municipais, tendo nove prefeitos, são eles: Aylon Macêdo, Salvador
Gonçalves, José Antônio Borges, João Muniz de Souza, Deuzílio Cardoso dos Santos, Antônio Américo de
Lima Filho, Dorgival dos Santos Bomfim, Marcos Vinícius Nunes do Nascimento, Hamilton Santana de Lima
e Miguel Crisóstomo Borges Neto.
Riachão das Neves apresenta população bem heterogênea, com traços oriundos de etnias indígenas e africanas,
inclusive há área de preservação indígena, Tapuia Sarapó/Pajeú Canudos, onde há nascentes de rios, pedras e
pinturas rupestres.
2.2.2 Aspectos Geográficos
Localização Geográfica do Município de Riachão das Neves – BA: (510779 L8701221S /Fuso 23 Coordenadas
UTM ).

Mapa físico de Riachão das Neves – BA (UNB /2010) imagens satélite ALOS (2020)

O município de Riachão das Neves-BA tem uma área de 5.840 quilômetros quadrados, representando 1,0342%
do Estado, 0,3758% da região e 0,0687% de todo o territóriobrasileiro.Está situado na mesorregião do extremo
Oeste do estado da Bahia, à margem direita da BR 135, integrando a microrregião de Barreiras, que fica
localizada a 54 km do nosso município.Riachão das Neves,limita-se ao norte com os municípios de Formosa
do Rio Preto e Santa Rita de Cássia; ao sul, Barreiras; ao leste, com Angical e Cotegipe; e ao Oeste, com o
Estado do Tocantins. Riachão das Neves tem acesso a importantes eixos rodoviários: BA 451 a BR 242 (Feira
de Santana/Barreiras); BR 020 e BR 135 (Brasília/Teresina).
A sede do município, localizada entre serras, apresenta um sistema de pavimentação que atinge 90% do total
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do arruamento. Encontra-se há 912 km da capital do estado,Salvador e 600 km da capital federal, Brasília DF.O município apresenta vários ecossistemas, inclusive manchas de florestas, variados tipos de solo, clima
relevo e altitudes. As condições meteorológicas determinam a existência dos climas úmido, úmido a subsúmido
e seco a subsúmido, contando com duas estações bem definidas: uma úmida e quente de novembro a abril; e
outra seca e fria de julho a setembro. A temperatura média anual varia entre 14° C e 34° C; a pluviosidade
média anual é de 700 a 1.700mm.
As coordenadas geográficas do município caracterizam-se da seguinte maneira: Latitude: -11.7469, Longitude:
-44.9063 e 11° 44′ 49″ Sul, 44° 54′ 23″ Oeste.A vegetação predominante é o cerrado arbóreo aberto sem
florestas de galeria, porém é subdividido da seguinte forma: cerrado e vale, destes cerrados, com 140 mil
hectares de plantio de sequeiro e 9 mil hectares de plantio irrigado; vale tem aproximadamente 3 mil sequeiros
plantio de agricultores.
Os solos predominantes são o latossolo vermelho e a areia quartzosa álica. Pertence à bacia hidrográfica do
Rio Grande, afluente do Rio São Francisco, que banha o distrito de São José do Rio Grande e o povoado Barra
do Riacho, dentre outros que integram o município.
2.2.3 Aspectos Demográficos
A população do município de acordo com o último censo 2010 é de 21.941 habitantes, tendo como densidade
demográfica 3,87 habitantes por Km2. O município apresenta traços oriundos de indígenas, pois há localidades,
uma que vale destacar, Canudos, que contém traços rudimentares dessa classe étnica. Porém, com a devastação
humana, tudo vem se perdendo, por ameaças de fazendeiros com práticas abusivas de queimadas e atividades
que tendem a devastar a sua área de proteção que deveria ser conservada.
Anos

Total da População Total de Homens

Total de Mulheres

Total da População Total da População
Urbana
Rural

2000

21.917

11.372

10.545

10.257

11.660

2010

21.941

11.443

10.498

10.746

11.195

População do Município de Riachão das Neves - Bahia
Disponível: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010> Acesso em 02 nov. 2020.

É possível notar que a diferença entre a população urbana e rural é bem pequena. Isso é decorrente
possivelmente do município contar com uma área rural enorme, bem maior que a urbana. Outro fator a
considerar que a população ainda esteja concentrada na área rural de forma tão significativa no município de
Riachão das Neves, seja a pouca oferta de trabalho que a cidade tem oportunizado.
População(1)
(Localização
FaixaEtária)

Urbana

Rural

/Ano

0 a
anos

3 4 a 5 anos 6 a 14
anos

2000

879

474

2007

691

362

2010

756

324

2000

1.032

595

2007

795

413

15 a17
anos

18 a 24
anos

25 a 34
anos

35 anos ou
Mais
Total

2.222

952

1.552

1.167

3.011

10.257

2.059

724

1.557

1.582

3.321

10.296

1.939 742

1.463

1.798

3.722

10.744

2.954

926

1.501

1.321

3.330

11.659

2.396

782

1.706

1.551

4.043

11.686
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2010

724

408

1.984

774

1.451

1.644

4.197

11.182

2000

1.911

1.069

5.176

1.878

3.053

2.488

6.341

21.916

2007

1.486

775

4.455

1.506

3.263

3.133

7.364

21.982

2010

1.480

732

3.923

1.516

2.914

3.442

7.919

21.926

PIB(2)

IDH (3)

IDI (4)

Taxa de analfabetismo (5)

243.947

0.57

0.42

População de 10 a 15 anos
17.40

População de 15
anos ou mais
38.80

Informações Sobre o Município de Riachão das Neves - BA
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/ide/2000,2007,2010/php> Acesso em 02 nov. 2020.

2.2.4 Aspectos Culturais

Fruticultura predominante (Manga, pequi)

A cultura é reconhecida como o conjunto de crenças, valores, hábitos que definem o comportamento, a
identidadde de um povo. É um conjunto de padrões, saberes, hábitos, ritos, tradições, crenças, traços distintos,
valores, ideias manifestações artísticas, socialização, costumes criados por um povo em uma determinada
época. A cultura forma a identidade e a história de um povo.
A Constituição Federal de 1988 em seu Art. 215, nos traz que “O Estado garantirá a todos o pleno exercício
dos direitos culturais e acessoàs fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão
dasmanifestações culturais”(EC no 48/2005).
São múltiplas as formas de interpretar a realidade, sejam por meio da cultura, sejam pela historicidade local.
Ressalte-se que, em cada um dos cantos e recantos do município, do estado, do país e do mundo, encontramos
narrativas que reinventam modos de ser e de viver, formas diversas de vivenciar realidades distintas. A riqueza
de sentidos que esses conhecimentos promovem não pode ser desconsiderada no percurso formativo da
Educação Básica, devendo integrar aos conhecimentos científicos, agregando os devidos sotaques que
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recontextualizam e reconectam sujeitos e saberes.
Nesse contexto, no município diversas são as manifestações culturais na comunidade. São aspectos a serem
explorados no planejamento pedagógico dos professores e formação dos alunos. Alguns aspectos culturais do
município:

*ALGUNS ASPECTOS CULTURIAIS X INTERDISCIPLINARIDADE / COMPONENTES
CURRICULARES

Contexto
município:

Histórico

do

Capoeira/Capoterapia
História

•
•
•
•
•
•
•
•

Festejos culturais,
Mastros,
Divino,
Lapinhas,
Brincadeiras,
Fanfarra,
Vaquejada
(argolinha,
cavalgada)
São João

Campeonatos (Jogos de futebol,
Jogos estudantis da primavera)

Arte
Pedalada Ecológica
Educação
Física

Ciências
Agricultura/ Coleta e plantio de
sementes

Língua
Culinária
Portuguesa
Redação
Temas Sociais

Artístas da Nossa Terra:
• Música
• Artesanato
• Pintura, etc.

Educação Física

Rios e Riachos Municipais
Aspectos
da
(Neologismos)

linguagem

Semana Literária/ Sextas das
Artes

Ciências
Geografia
Língua Inglesa

Língua Portuguesa
Redação
Arte

*Outros aspectos da cultura local poderão ser inseridos pelas Unidades Escolares considerando o contexto local.

O município conta com um estádio e um ginásio municipal, quatro quadras de esporte (01 na sede, 01 no
distrito de Cariparé, 01 no distrito de São José do Rio Grande, e 01 no povoado de Pajeú/Canudos). No estádio
é realizado campeonato municipal de futebol com 1ª e 2ª divisão anualmente, também acontece os jogos da
Copa Oeste, onde participam demais times de futebol dos municipios que compõem o Oeste Baiano. Outras
práticas esportivas também são realizadas no Ginásio Municipal, que são: a Capoeira, Capoterapia e o Karatê.
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Práticas esportivas (Capoeira)

A cultura deve ser valorizada, incentivada afim de manter a identidade, a história do seu povo. No município
possui um calendário festivo com o intuito de proteger e revigorar as festas tradicionais. A população riachão
nevense possui festejos bem característicos de cada localidade à qual pertencem. Cada localidade possui suas
próprias manifestações culturais. Dentre as importantes festas tradicionais, pode-se destacar as seguintes:
FESTIVIDADE

MÊS

LOCALIDADE

São José

Março

São José do Rio Grande

Santa Cruz da Alfavaca

Maio

Alfavaca

Dia das Mães

Maio

Sede

Festa do Divino

Maio

Tapera

São João

Junho

Sede, Entroncamento e Prazeres.

São Pedro

Junho

Canudos

Levantada do Mastro

Junho

Entroncamento

Levantada do Mastro

Junho

Prazeres

Festa do Divino

Junho

Tapera / Barra do Riacho.

Aniversário da cidade

Julho

Sede

Festa Nossa Senhora Santana

Julho

Sede

Festa de Bom Jesus

Agosto

Riachão do Pintor

São Lourenço

Agosto

Cariparé

São Miguel

Setembro

Malhada de Areia

Desfile 07 de Setembro

Setembro

Sede

Dia do Evangélico

Setembro

Sede

Festejos e Feriados Municipais
Fonte: Secretaria Municipal de Cultura, 2020
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3. MARCOS LEGAIS, TEÓRICOS, CONCEITUAIS EMETODOLÓGICOS

O Documento Curricular Referencial Municipal - DCRM tem como base legal os documentos que regem a
Educação Infantil, Ensino Fundamentale as Modalidades de Educação Jovens e Adultos e Educação Especial
em que reafirma a singularidade e pluralidade do Estado da Bahia, e as diversidades territoriais dos municípios
baianos,bemcomo,aaceitaçãodotrabalhoeducacionalcomoseusdesafiossocioeducacionais, frente a realidade
socioeconômica, geopolítica, cultural e às demandas dos espaços escolares advindas destes.
A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 205, reconhece a educação como direito fundamental
compartilhado entre Estado, família e sociedade ao determinar que: 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
(BRASIL,1988).
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/90, no art. 4º, reafirma a quem resguarda o dever
de assegurar os diretos fundamentais das crianças e adolescentes:

“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.”

O Estatuto da Juventude, Lei nº 12.852/2013, no art. 7º, que trata do direito à educação, evidencia que é direito
do jovem “a educação de qualidade, com a garantia de Educação Básica, obrigatória e gratuita, inclusive para
os que a ela não tiveram acesso na idade adequada” (BRASIL, 2013).
Ainda sobre o direito à educação, o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03), no art. 21, estabelece que “o Poder
Público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material
didático aos programas educacionais a ele destinados” (BRASIL, 2003).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96, no art. 2º, define os princípios gerais
e finalidades da educação:

“A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais
de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996).

Ainda na LDBEN, no art. 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 oficiais;
VII– valorização do profissional da educação escolar;
VIII– gestão democrática do ensino público, na forma desta 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;
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XII– consideração com a diversidade étnico-racial;
XIII–garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida” (BRASIL, 1996).

Falar sobre os marcos legais que versam sobre a educação e a política curricular é falar desse contexto sóciohistórico em que elas acontecem, dos avanços na legislação vigente e dos desafios para a promoção de uma
educação de qualidade social para todos.
Nesse sentido, um Referencial Curricular que considere o contexto sócio-histórico e as múltiplas identidades
culturais das comunidades, na perspectiva de valorizar os conhecimentos tradicionais do seu povo, incentivar
e potencializar as produções de conhecimentos elaboradas pelas unidades escolares, para garantir o direito de
aprendizagem e de desenvolvimento dos estudantes, transformando realidades e fazendo valer a justiça social
com mais igualdade de oportunidades.
Os marcos legais por si só não repercutem em garantias de direitos, o compromisso pelo seu cumprimento
perpassa pelo planejamento, execução, monitoramento e avaliação das políticas educacionais e pelo controle
social em se fazer cumprir. Para tanto, os marcos legais devem ser considerados na (re)elaboração coletiva dos
Projetos Políticos-Pedagógicos (PPP) das escolas públicas e privadas do município.
A Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE), no art. 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, científica, cultural e tecnológica do País;
VIII– estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como
proporção do Produto Interno Bruto – PIB, que assegure atendimento às necessidades de
expansão, com padrão de qualidade e equidade;
IX– valorização dos(as) profissionais da educação;
X– promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à
sustentabilidade socioambiental” (BRASIL, 2014).

Além da garantia do direito à educação, a Constituição de 1988, no art. 210, apresenta indicações quanto à
elaboração dos currículos dos sistemas, redes e escolas, e fixa “conteúdos mínimos para o Ensino
Fundamental, de maneira a assegurar formação básica com respeito aos valores culturais e artísticos,
nacionais e regionais” (BRASIL, 1988).
Com base na Carta Magna, a LDBEN, no inciso IV do art. 9º, afirma que cabe à União estabelecer, em
colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a Educação
Infantil, Ensino Fundamental e o Ensino Médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de
modo a assegurar formação básica comum (BRASIL, 1996).
Ainda de acordo com a LDBEN, art. 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,
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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).

Por meio da Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010, o Conselho Nacional de Educação define as Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (DCN), que visam:

“estabelecer bases comuns nacionais para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o
Ensino Médio, bem como para as modalidades com que podem se apresentar, a partir das
quais os sistemas federal, estaduais, distrital e municipal, por suas competências próprias e
complementares, formularão as suas orientações assegurando a integração curricular das três
etapas sequentes desse nível da escolarização, essencialmente para compor um todo
orgânico.” (BRASIL, 2010)

Essas diretrizes são consolidadas por meio da Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010, do Conselho
Nacional de Educação que “Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove)
anos”, conforme a seguir:
“Art. 1º A presente Resolução fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental de 9 (nove) anos a serem observadas na organização curricular dos sistemas de
ensino e de suas unidades escolares.
Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos
articulam-se com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica
(Parecer CNE/CEB nº 7/2010 e Resolução CNE/CEB nº 4/2010) e reúnem princípios,
fundamentos e procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Educação, para orientar
as políticas públicas educacionais e a elaboração, implementação e avaliação das orientações
curriculares nacionais, das propostas curriculares dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios, e dos projetos político-pedagógicos das escolas.
Parágrafo único. Estas Diretrizes Curriculares Nacionais aplicam-se a todas as modalidades
do Ensino Fundamental previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, bem
como à Educação do Campo, à Educação Escolar Indígena e à Educação Escolar Quilombola.
[...]
Art. 9º O currículo do Ensino Fundamental é entendido, nesta Resolução, como constituído
pelas experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas
relações sociais, buscando articular vivências e saberes dos alunos com os conhecimentos
historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos estudantes.”
Essas premissas legais foram consideradas nas Metas 2, 3 e 7 do PNE, Lei nº 13.005/14 (BRASIL, 2014), no que se refere
aos currículos das etapas e modalidades da Educação Básica, quando orienta a União, Estados, Distrito Federal e
Municípios na elaboração de uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC), nas seguintes estratégias:
“[...] 2.2) pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito da instância
permanente de que trata o §5º do art. 7º desta Lei, a implantação dos direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a Base Nacional Comum Curricular do
Ensino Fundamental [...];
[...] 3.3) pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito da instância
permanente de que trata o §5º do art. 7º desta Lei, a implantação dos direitos e objetivos de
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aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a Base Nacional Comum Curricular do
Ensino Médio [...];
[...] 7.1) estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas
para a Educação Básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento dos(as) alunos(as) para cada ano do Ensino Fundamental e
Médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local.”

Em dezembro de 2017, é homologada a BNCC das etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental, a qual
é definida como:
“documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e
modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de
aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional
de Educação – PNE” (BRASIL, 2017).

Logo após foi homologada a Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017 que “institui e orienta a
implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e
respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica”, com o objetivo de alicerçar e subsidiar a construção
dos currículos/propostas pedagógicas, conforme artigos a seguir:

“Art. 1º A presente Resolução e seu Anexo instituem a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), como documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e
progressivo de aprendizagens essenciais como direito das crianças, jovens e adultos no
âmbito da Educação Básica escolar, e orientam sua implementação pelos sistemas de ensino
das diferentes instâncias federativas, bem como pelas instituições ou redes escolares.
Parágrafo Único. No exercício de sua autonomia, prevista nos artigos 12, 13 e 23 da LDB,
no processo de construção de suas propostas pedagógicas, atendidos todos os direitos e
objetivos de aprendizagem instituídos na BNCC, as instituições escolares, redes de escolas e
seus respectivos sistemas de ensino poderão adotar formas de organização e propostas de
progressão que julgarem necessários.”

O Currículo do Município, conforme preconizam os princípios e diretrizes da LDBEN, DCN, PNE, PME
reafirmados na BNCC, precisam reconhecer “que a educação tem um compromisso com a formação e o
desenvolvimento humano global, em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e
simbólica” (BRASIL, 2017), ou seja, numa perspectiva de formação integral e integradora dos sujeitos.
As aprendizagens essenciais estabelecidas pela BNCC se concretizam mediante um conjunto de decisões que
caracterizam o currículo, considerando a realidade local, a autonomia dos sistemas ou das redes de ensino, das
instituições escolares e a participação dos estudantes.
Essas decisões precisam estar articuladas para atender às especificidades e às necessidades dos grupos sociais
que convivem nos espaços escolares públicos e privados do Estado da Bahia, em atendimento às diferentes
modalidades da Educação Básica, conforme previsto na legislação vigente.
3.1 Marcos Legais das Modalidades da Educação Básica
Dentro do Currículo municipal as modalidades de ensino estão fundamentadas a partir de marcos legais para
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a Educação Básica. A seguir, serão apresentados normativos legais e suas finalidades(nacionais e estaduais)
que versam sobre as modalidades da Educação Básica, em alinhamento com o que orienta a BNCC.
MODALIDADES

NORMATIVOS

FINALIDADES
Ratifica a convenção sobre os direitos das pessoas

Decreto

Presidencial

com deficiência/ONU.

Nº 6.949/2009

Institui

as

Diretrizes

operacionais

para

o

Resolução Nº 04/2009

Atendimento Educacional Especializado (AEE) na

CNE/CEB

Educação Básica.
Estabelece normas para a Educação Especial na

Resolução
Educação Especial

Nº

79/2009CEE

Perspectiva da Educação Inclusiva para todas as
etapas e Modalidades da Educação Básica no
Sistema Estadual de Ensino da Bahia.

Dispõe sobre orientações para a institucionalização
Nota

Técnica

da

oferta

do

Atendimento

Educacional

SEESP/GAB/Nº

Especializado (AEE) em Salas de Recursos

11/2010

Multifuncionais (SRM) implantadas nas escolas
regulares.
Dispõe sobre Educação Especial e Atendimento

Decreto

Presidencial

Nº 7.611/2011

Educacional 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

Inclusão

de

Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com

Nº

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

13.146/2015
Documento

Diretrizes da Educação Inclusiva no Estado da

Orientador/2017

Bahia.

Estabelece

normas

sobre

o

procedimento

de

certificação da escolaridade de jovens e adultos no
Portaria SEC Nº 5.136/2011

nível de conclusão do Ensino Fundamental e Médio,
por meio dos resultados obtidos no Exame Nacional
para Certificação de Competências de Jovens e
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de

Adultos (ENCCEJA) e Exame Nacional do Ensino

e

Médio (ENEM).

Adultos

Institui Diretrizes Operacionais para a Educação de
Jovens e Adultos nos aspectos relativos à duração dos
Resolução Nº 3 CNE/CEB

cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de
EJA; idade mínima e certificação nos exames de EJA
e Educação de Jovens e Adultos desenvolvida por
meio da Educação a Distância.
Dispõe sobre a oferta de Educação de Jovens e

Resolução Nº 239/2011 CEE

Adultos no Estado da Bahia.
Institui as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica

Resolução Nº 2/2008 CNE/CEE

nas Escolas do Campo, um conjunto de princípios e
procedimentos para serem observados nos projetos das
instituições que integram os diversos sistemas de ensino.
Recomenda a adoção da Pedagogia da Alternância em

Parecer CNE/CEB Nº 1/2006

escolas do campo.
Estabelece diretrizes complementares,

Resolução Nº 2/2008 CEE/CEB

normas

e

princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de
atendimento da Educação Básica do Campo.
Dispõe sobre a Política Nacional de Educação do Campo

Decreto

Presidencial

Nº

7.352/2010

e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária
(PRONERA).
Altera a LDBEN para constar a exigência de manifestação

Educação
Campo

do

de órgão normativo do sistema de ensino (conselho) para
Lei Nº 12.960/ 2014

o fechamento de escolas do campo, indígenas e
quilombolas, considerando para tanto a justificativa
apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do
diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da
comunidade escolar.
Dispõe sobre a oferta da Educação do Campo no Sistema

Resolução Nº 103 CEE

Estadual de Ensino da Bahia.
Institui o Programa Estadual de Apoio Técnico-Financeiro

Lei Estadual Nº 11.352/2008

às Escolas Família Agrícola (EFAs) e às Escolas
Familiares Rurais (EFRs) do Estado da Bahia.
Institui o Programa Estadual de Apoio Técnico-Financeiro

Decreto

Governamental

14.110/2012

Nº

às Escolas Família Agrícola (EFAs) e às Escolas
Familiares Rurais (EFRs) do Estado da Bahia, através de
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entidades sem fins lucrativos [...].

Nesse sentido, é importante que as Escolas da Rede Municipal de Riachão das Neves –Bahia, em suas
comunidades, reflitam sobre a compreensão do Currículo, não como uma tradição inventada, elucidada, mas
sim, valorizando o conhecimento empírico no que diz respeito aos costumes culturais de várias naturezas
através das experiências vividas e presenciadas pelas comunidades regionais para o aprendizado sensitivo e
objetivo de acordo a realidade de cada localidade, tendo estes conhecimentos como artefato socioeducacional,
que se configura nas ações de conceber/selecionar/produzir, organizar, institucionalizar,
implementar/dinamizar saberes nas atividades padronizadas, visando mediar os processos formativos.
A LDB orienta a definição das aprendizagens essenciais, e não apenas dos objetos de conhecimento mínimos
a serem ensinados, essas são duas noções fundantes em que está apresentada na BNCC e no DCRB.
3.2 Marcos Legais dos Temas Integradores da Educação Básica
O Documento Curricular Referencial do Município contempla e articula os conhecimentos científicos às
temáticas da contemporaneidade, por meio dos Temas Integradores, em escala local, regional e 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.
O papel da escola ao trabalhar é facilitar, fomentar e integrar as ações de modo contextualizado, através da
interdisciplinaridade e transversalidade, buscando não fragmentar em blocos rígidos os conhecimentos, para
que a Educação realmente constitua o meio de transformação social.
A seguir, são apresentados os Temas Integradores que precisarão ser considerados de forma transversal no
currículo escolar da Educação Básica, em todas as etapas e modalidades.
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TEMAS

NORMATIVOS

FINALIDADES

Decreto Presidencial Nº 7.037, de 21 de
Aprova o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) e dá
Dezembro De 2009
outras providências.
Plano Nacional de Educação em
Direitos Humanos / 2007

Educaçãoe
mDireitos
Humanos

Difunde a cultura de Direitos Humanos no país.

Decreto Governamental
Nº12.019/2010

Aprova o Plano Estadual de Direitos Humanos da Bahia (PEDH)
e dá outras providências.

Plano Estadual de Educação em
Direitos Humanos / 2009

Expressa o compromisso do Governo do Estado da Bahia com a
promoção da cidadania e dos Direitos Humanos.

Parecer CEE/CEBNº8/2012

Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos
Humanos.

Direitos das Crianças e dos
Adolescentes.
Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), Lei nº 8.069/90.

Estabelece o conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro
que tem como objetivo a proteção integral da criança e do
adolescente. É o marco legal e regulatório dos direitos humanos de
crianças e adolescentes.

O processo de envelhecimento e o
respeito e valorização do idoso.
Lei 10.741 de 1º de outubro de 2003.

Visa a garantia dos direitos assegurados às pessoas com idade igual
ou superior a 60 anos. Esta lei está vigente desde o ano de 2004.

Estatuto da Juventude.
Lei nº 12.852/2013

Art. 7º- Direito à educação, evidencia que é direito do jovem “a
educação de qualidade, com a garantia de Educação Básica,
obrigatória e gratuita, inclusive para os que a ela não tiveram acesso
na idade adequada” .

Educação para a paz.
“Declaração Universal dos Direitos
Humanos”.

Artigo 26, declara: 1- Toda pessoa tem direito a educação [...].
2- A educação deve visar ao pleno desenvolvimento da
personalidade humana e ao fortalecimento do respeito pelos direitos
do homem e pelas liberdades fundamentais.

TEMAS
TEMAS

INTEGRADORE

NORMATIVOS

FINALIDADES

S
Cria mecanismos para coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher, nos
termos do § 8º do art. 226 da Constituição
Lei

Federal

11.340/ 2006

N°

Federal, da Convenção sobre 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 o Código de Processo Penal,

Educação para as

o Código Penal e a Lei de Execução Penal
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para

Diversidade

a

Relações
de

e dá outras providências.

Gênero

e

Sexualidade

Lei

Federal

Nº

2.848/40, § 7º Ao Art.

Estabelece

121 do Código Penal

feminicídio.

o

aumento

da

pena

do

Dispõe sobre a inclusão do nome social
Resolução

Nº

120/2013 CEE

dos/das 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 de
Políticas para
Mulheres
2015)

TEMAS

TEMAS

as
(2013-

Objetiva

o

fortalecimento

e

a

institucionalização da Política Nacional
para as Mulheres.

NORMATIVOS

FINALIDADES

Lei Nº 10.639, de

Inclui no currículo oficial da Rede de Ensino a

9 de Janeiro de

obrigatoriedade da temática História e Cultura

2003

Afro-Brasileira e dá outras providências.

INTEGRADOR
ES

Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais
Resolução

Nº

para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para

1/2004 CNE/CEB

o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e

Educação para a
Diversidade

Africana.
Educação

das

Estabelece as diretrizes e bases da educação

Relações

Lei Federal Nº

nacional, para incluir no currículo oficial da rede de

Étnico-Raciais

11.645/ 2008

ensino a obrigatoriedade da temática História e
Cultura Afro-Brasileira e Indígena.
Institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera as

Lei Federal Nº

Leis nºs 7.716, de 5 de janeiro de 1989; 9.029, de

12.288/2010

13 de abril de 1995; 7.347, de 24 de julho de 1985,
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e 10.778, de 24 de novembro de 2003.

Lei Estadual Nº

Institui o Estatuto da Igualdade Racial e de

13.182/2014

Combate à Intolerância Religiosa do Estado da
Bahia.

TEMAS

NORMATIVOS

FINALIDADES

Institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá
Lei Federal Nº 9.795/1999

outras providências.
Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a

Resolução Nº 2/2012 CNE/CP

Educação Ambiental.
Dispõe sobre a Educação Ambiental no Sistema Estadual

Educação

Resolução N° 11/2017 CEE

de Ensino da Bahia.

Ambiental

Institui a Política de Educação Ambiental do Estado da
Lei Estadual Nº 12.056/2011

Bahia e dá outras providências.
Regulamenta a Lei nº 12.056, de 07 de janeiro de 2011,

TEMAS

Decreto Nº 19.083 de 06 de

que institui a Política de Educação Ambiental do Estado

Junho de 2019

da Bahia e dá outras providências.

NORMATIVOS

FINALIDADES

Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do
Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da
Educação
Saúde

em
e

Educação Básica; altera as Leis nºs 10.880, de 9 de junho
Lei Federal Nº 11.947/2009

de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, 11.507, de 20

Cuidados

de julho de 2007 e revoga dispositivos da Medida

Emocionais

Provisória nº 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, e a Lei nº
8.913, de 12 de julho de 1994, e dá outras providências.
Decreto

Presidencial

Nº

6.286/2017

Institui o Programa Saúde na Escola.
Institucionaliza

Portaria

Conjunta

SEPLAN/

SESAB/SEC Nº 001/2014

as

ações

transversais

e

esforços

intersetoriais para implantação do Programa de Ação
Estadual de Prevenção da gravidez e assistência ao parto
na adolescência.
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Institui a Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e
Portaria Nº 2728/2016

Agravos no contexto escolar, com ênfase no combate ao
mosquito Aedes aegypti.
Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da

Educação Fiscal

Portaria Conjunta SESAB/SEC

carteira/cartão de vacinação em creches e escolas, em todo

Nº 01/2018

o território do Estado da Bahia.

Portaria

Interministerial

Nº

Implementa o Programa Nacional de Educação Fiscal.

413/2002 MF/MEC
Decreto Estadual Nº 15.737/2014
Institui a Educação Fiscal na Bahia.
Educação para
o Trânsito

LEI FEDERAL Nº 9.503/1997

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

O Documento Curricular Referencial Municipal, é organizado tendo como fundamento os campos de
experiências para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos onde
prevê,também,em sua constituição, abertura e flexibilidade para que as escolas e seus educadores possam
conjugar também de outras experiências curriculares pertinentes e relevantes, ao processo educacional,
trazendo como critério e alternativas pedagógicas pautadas em pedagogias ativas e de possibilidades
emancipatória do sugeito. Para tanto, tais alternativas devem permear os Projetos Políticos-Pedagógicos (PPP)
e as ações pedagógicas, em reuniões, formação continuada em serviço, Acs (Atividades complementres
coletiva e individual), planejamentos e horas dedicadas ao objeto das aprendizagens da comunidade escolar.
Uma política de currículo para a Educação Básica precisa ter acima de tudo, o compromisso com a qualificação
da formação para uma cidadania plena, em que saberes dos diversos campos deverão incorporar com o
desenvolvimento integral dos estudantes, considerando as 10 competências gerais, configuradas na Base
Nacional Comum Curricular, a serem articuladas e desenvolvidas em torno dos saberessobre: conhecimento,
pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de
vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania.
Este documento traça os aportes curriculares para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de
Jovens e Adultos indicando que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de
competências previstas na BNCC e DCRB.
O documento indica claramente o que os alunos devem “saber” (considerando a constituição de
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, do que devem “saber fazer” (considerando a
mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida
cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho), a explicitação das competências, oferece
referências para o fortalecimento de ações pedagógicas, assegurando as aprendizagens essenciais.
Neste sentido, a educação municipal será norteada pelas competências preconizadas pela BNCC. São elas:
COMPETÊNCIAS GERAIS DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR
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.
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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 basenosconhecimentos das diferentes
áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e tambémparticipar 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 emdiferentes contextos e produzirsentidos 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 protagonismoe 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 mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da
cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciênciacrítica e responsabilidade.

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos
de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, 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 capacidadepara 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 preconceitosde 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.

As competências são concebidas como saberes/atividades em uso, orientadas por valores atitudinais, reflexões
críticas e demandas formativas socialmente referenciadas, ou mesmo mobilização de conhecimentos
(conceitos e procedimentos), atitudes e valores para resolver problemas concretos da vida, do exercício da
cidadania e, destacadamente, do mundo do trabalho. A fundamentação da formação em sua perspectiva
mobiliza na escola a superação do abstracionismo e da fragmentação da educação, aleatoriamente, com práticas
cultivadas pela “lógica” dos currículos orientados por Componentes Curriculares/Disciplinas fragmentadas e
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desconexas da vida cotidiana e seus problemas concretos.
As competências específicas articulam-se mais diretamente às habilidades de conhecimento dos Componentes
Curriculares/Disciplinas, que devem dialogar constantemente com as competências gerais pertinentes,
aosobjetos de conhecimentoe estudo que se deve aplicar.
Tendo em vista, que o Documento Curricular Referencial Municipal para a Educação Infantil, Ensino
Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial assegura a necessidade de que as
aprendizagens construídas e conquistadas pelas competências consolidem a partir da qualificação integral da
formação cultural, política, sociotécnica, científica, tecnológica, ética, estética, emocional e espiritual. É
importante salientar que, o Documento Curricular Referencial Municipal apresenta sugestões teóricas ligadas
às questões em todas as áreas dos saberes, tanto locais como globais.
Para tanto, a concepção de CURRÍCULO deve redimensionar, constantemente, os espaços e tempos escolares,
revendo concepções e práticas pedagógicas. Nesse contexto, a formação permanente dos/as educadores é
indispensável, promovendo a cooperação entre os implicados no processo educativo, possibilitando mudanças,
a partir de uma práxis reflexiva, tendo em vista a qualificação do processo de ensino – aprendizagem.
Todo o processo de educação escolar, por ser intencional e sistemático, implica a elaboração e realização de
um programa de experiências pedagógicas a serem vivenciadas em sala de aula, na escola e fora dela. O
currículo é entendido aqui como o conjunto dessas atividades, carregadas de sentido, com uma
intencionalidade educativa, capaz de indicar caminhos, admitir mudanças, que possibilitam alterações
expressivas em busca de aprendizagens significativas de todos os alunos da rede de ensino municipal de
Riachão das Neves – Bahia.
É preciso conceituar o que é competência, adotado pela BNCC e que é postaconstantemente no nosso currículo
municipal. Competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos),
habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da
vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho, como estabelece documentos
normativos, como Constituição Federal de 1988 e LDB de 1996.
O estabelecimento dessas competências, reconhece que a “educação deve afirmarvalores e estimular ações que
contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e, também, voltada
para a preservação da natureza” (BRASIL, 2013), mostrando-se também alinhada à Agenda 2030 da
Organização das Nações Unidas (ONU).
A Educação Infantil, Educação Fundamental e Educação de Jovens e adultos passam a ter linguagens
específicas. Contudo, é importante ressaltar que não muda apenas a nomenclatura, mas os objetivos e
habilidades que envolvem as Etapas e Modalidades.
É preciso compreender que o currículo não é apenas a relação de conteúdo a ser trabalhado num Trimestre,
mas sua concepção de aprendizagem, o pensar e fazer pedagógico para mediar estes conteúdos no processo de
aprendizagem, bem como a definição de avaliação que se deseja para a rede de ensino. O currículo, assim, é
um conjunto de aspectos que norteia a educação.
Nessa concepção, o currículo é construído a partir de documentos norteadores, mas também da realidade local,
das vivências e expectativas escolares, orientando as atividades educativas, as formas de executá-las e
definindo suas finalidades. Assim, pode ser visto como um guia sobre o que, quando e como ensinar; o que,
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como e quando avaliar.
Relaciona princípios e operacionalização, teoria e prática, planejamento e ação. É preciso fazer algumas
conceituações para melhor compreensão do que se quer com estas orientações curriculares.
É um ser dotado de particularidades e cuidados especiais, especialmente as
pequenas, público da creche. Mas é também um sujeito de direito, que pensa

CRIANÇA

e influi sobre o seu meio.
É o sujeito ativo no processo de ensino e aprendizagem. Depende da
ESTUDANTE

abordagem do professor, mas é um agente interativo, que se inquieta,
quebusca e enriquece as aulas e sua própria aprendizagem.
Espaço de formalização, sistematização dos saberes constituídos social e
cientificamente. É onde se inquieta e se fomenta o conhecimento em todos

ESCOLA

os seus espaços.
É o agente mediador do conhecimento. É o responsável por pensar formasde
tornar o conteúdo compreensível para o aluno. É quem observa e analisao
PROFESSOR

processo

de

aprendizagem,

propondo

intervenções,

inquietando

eprovocando situações para elevar a aprendizagem do aluno.
É o profissional responsável por pensar processos, estratégias de apoio ao
trabalho do professor e ao fortalecimento das aprendizagens dos alunos.
COORDENADOR PEDAGÓGICO

Analisa, articula e organiza ações da educação no aspecto de planejamento
ou deintervenção. É o responsável direto por garantir a formaçãocontinuada
dos professores.
É o tripé formado por: diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico.
Precisam dialogar continuamente entre si, alinhando ações para o

GESTÃO ESCOLAR

fortalecimento da educação. São os responsáveis pela organização
administrativa e pedagógica da Unidade de Ensino. Precisam analisar
osresultados internos e externos da escola para melhor direcionar as ações.
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4. A ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ENSINO
A Rede Municipal de Ensino está organizada em Trimestres e, neste período, é preciso rever o tempo
pedagógico dos processos de aprendizagens. Para tanto, é necessário estudo e otimização do tempo escolar.
Gerir o tempo pedagógico é muito importante para garantir processos de aprendizagens significativas.
Os Trimestres favorecerão maior tempo de interlocução com o objeto de conhecimento/ conteúdo estudado,
aprofundamento dos projetos pedagógicos e espaço para intervenções, sem tantas rupturas com o término da
Unidade Didática.
A LDB no artigo 24 estabelece que:

A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as
seguintes regras comuns:
I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo
de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames
finais,quando houver;

Assim, a organização em Trimestre obedecerá sempre aos 200 dias letivos. É importante enfatizar que os dias
letivos devem ser organizados como fazer pedagógico, ações envolvendo o aluno, portanto, reunião de pais e
mestres, conselho de classe não conta como dia letivo. Neste mesmo artigo fica evidente que a recuperação
final também não é contabilizada como dia letivo. Ainda discutindo o currículo, a organização dos ob jetos de
conhecimento/conteúdos e sua distribuição precisa considerar os Trimestres, não impedindo a
interdependência entre si e a interdisciplinaridade entre as Áreas do Conhecimento e Componente
Curricular/Disciplinas.
4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os procedimentos metodológicos são as escolhas que o professor e o coordenador pedagógico fazem, para
mediar determinado objeto de conhecimento/conteúdo. Sem dúvida, a metodologia se configura num aspecto
muito importante dentro do currículo, pois é ela que favorecerá ou nãoa aprendizagem dos alunos.
Nessa perspectiva, é importante destacar que existem várias formas de aprender e as pessoas diferem entre si
cotidianamente, não sendo diferente na hora de aprender.
Neste sentido, o currículo municipal traz em forma de tabela sugestões específicas, procedimntos
metodológicos para auxiliar o desenvolvimento do trabalho pedagógico dos professores. São apenas indicações
metodológicas, não sendo algo engessado.
4.2 - AVALIAÇÃO

Avaliar, sem dúvida tem se mostrado um dos maiores desafios para os professores. A avaliação ao contrário
que muitas pessoas imaginam, não se constitui ao final de um trabalho, conteúdo, unidade didática ou ano
letivo.
A garantia de uma Educação Básica igualitária e de qualidade demanda um processo de ensino e
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aprendizagem que seja acompanhado por uma avaliação sistemática e abrangente que dê conta do ser
humano em sua integralidade. A avaliação é parte integrante da Proposta Curricular e do Projeto PolíticoPedagógico da escola edeve ser compreendida como processo relevante, construído e con-solidado a
partir de uma cultura de “avaliar para garantir o direito da aprendizagem”,e não para 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 avaliação participativa despertar
consciência crítica dentro de um compromisso com a práxis dialética em um projeto histórico
de transformação.

Nesse contexto, as avaliações da aprendizagem dos estudantes, seu desempenho, bem como as
avaliaçõesexternas e internas da instituição 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 (re)pensar e (re)planejar a gestão educacional e a ação pedagógica,
pois informa o quanto conseguimos avançar e ajuda a pensar como impulsionar novas ações educativas e
projetos, e definir novas políticas públicas. A avaliação 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 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 baseadas 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
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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 pelas Secretarias de Educação
Estadual e Municipal. No entanto, a partir de 2005, com a Prova Brasil (avaliação em larga escala aplicada aos
alunos de 5º e 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 de municípios e estados.
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 desenvolvimento do trabalho pedagógico no interior das escolas.
O ponto de partida é a leitura e a 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 qualida- de 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 intervenções 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 oportunidades
de aprendizagem dentro da sala de aula. Por isso, é preciso que sejam utilizados dados obtidos por diferentes
ferramentas avaliativas utilizadas no cotidiano das escolas que são capazes de fornecer informações 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 ocorrem 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
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como constante diagnóstico, buscando abranger todos os aspectos que envolvem o aperfeiçoamento da prática
sócio-política pedagógica”.
A 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 lon- go 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 desenvolvimento” (BRASIL, BNCC, 2017, p. 8).
Por meio da indicação clara do que os alunos devem ‘saber’(considerando
constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, do
que devem ‘saber fazer’(considerando a mobilização desses conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida
cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho)[...].

Ao adotar esse enfoque, a BNCC indica que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o
desenvolvimento de competências.
A avaliação, portanto, deve ser pensada como um processo dinâmico e sistemático que orienta e acompanha o
desenvolvimento pedagógico do ato educativo de modo a permitir seu constante aperfeiçoamento. Implica uma
reflexão crítica da prática, buscando observar avanços, resistências, dificuldades e possibilidades tanto no
professor quanto no estudante, num (re)pensar da avaliação nesse novo contexto, tendo como função
permanente diagnosticar e acompanhar o ensino de cada professor e a aprendizagem de cada estudante a fim
de auxiliar esses processos.
Como parte integrante da implementação da Proposta Curricular e do Projeto Político-Pedagógico da escola,
consideramos a relevância da avaliação como algo construído e consolidado em uma cultura de “avaliar para
garantir o direito da aprendizagem”, e não em avaliar para classificar e limitar tal direito.
Para tanto, devemos avaliar de forma integral, contemplando todas as dimensões do indivíduo, isto demanda
a elaboração de diferentes instrumentos que atendam às especificidades cognitivas e socioemocionais, tendo
como ponto central o processo de aprendizagem e seu desenvolvimento, contemplando suas singularidades e
diversidades.
Por isso, esses instrumentos são de grande importância e devem ser elaborados para atender aos critérios
previamente estabelecidos no Projeto Político-Pedagógico, ser de qualidade e diversificados, elaborados de
forma clara quanto às expectativas de aprendizagem e, principalmente, no que está sendo avaliado. Dessa
forma, auxilia a garantia de um processo contínuo de aprendizagem, dando pistas sobre os avanços e recuo dos
estudantes, e subsidia o professor quanto às estratégias de mediação e intervenção, sendo, portanto,
instrumentos a serviço da aprendizagem.
Dessa forma, defendemos uma avaliação da aprendizagem de natureza predominantemente qualitativa, e não
quantitativa. Pois além de o termo avaliar ter a ver com qualidade, o ato de avaliar, operacionalmente, “trabalha
com a qualidade atribuída com base numa quantidade do desempenho do estudante que se manifesta com
características mensuráveis, ou seja, determinado montante de aprendizagem” (LUCKESI, 2005, p. 33).
Logo, o ato de avaliar é um ato de atribuir qualidade, tendo por base uma quantidade, o que implica ser, a
avaliação, constitutivamente qualitativa. Assim, o predomínio da qualidade sobre a quantidade nada mais é do
que a garantia no aperfeiçoamento da aprendizagem. E, não se deve confundir a qualidade com os aspectos
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afetivos e quantidade com os aspectos cognitivos. Luckesi (2005, p. 33) destaca que essa é uma natural
distorção na escola e acrescenta:
Em avaliação da aprendizagem necessitamos aprender a olharnosso educando como um
todo e, então, aprenderemos que aqualidade de um ato, seja ele cognitivo, afetivo ou
psicomotor, tem a ver com seu refinamento, com seu aprofundamento, e foi isso que o
legislador quis nos dizer quando colocou na lei que, na aferição do aproveitamento
escolar, deve levar em conta a qualidade sobre a quantidade.

Podemos, portanto, deduzir que avaliação qualitativa e avaliação quantitativa não se contrapõem, mas se
complementam, uma vez que dados, números e resultados traduzem também informações da realidade.
Entretanto, não são suficientes para representar in- ferências, compreensões, conquistas e participações dos
estudantes durante sua trajetória de vida escolar, como nos respalda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Básica (LDB nº 9.394, de 1996), art. 24, inciso V, alínea “a”, que estabelece: “Avaliação contínua e cumulativa
do desempenho do aluno, com prevalência dos aspetos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao
longo do período sobre os de eventuais provas finais”.
Portanto, deve ser um processo dinâmico e sistemático que acompanha o desenvolvimento pedagógico do ato
educativo, de modo a permitir seu constante aperfeiçoamento. Implica uma reflexão crítica da prática no
sentido de observar avanços, resistências, dificuldades e possibilidades tanto do professor quanto do estudante,
sua função é de, permanentemente, diagnosticar e acompanhar o ensino de cada professor e a aprendizagem
de cada estudante, a fim de contribuir para o avanço da aprendizagem.
Logo, se aliarmos as informações obtidas por meio dos procedimentos externos aos procedimentos internos,
poderemos vencer o grande desafio de construir um novo caminho, com um novo olhar sobre a avaliação,
considerando seu caráter reflexivo e dinâmico, de forma a se elaborarem políticas públicas adequadas,
respeitando as individualidades. Propondo assim, intervenções pedagógicas com foco nas necessidades
detectadas e evidenciadas durante o processo, tanto das escolas quanto dos estudantes, permitindo-nos formar
cidadãos críticos conscientes, criativos, solidários e autônomos.
A avaliação é algo bem mais complexo do que apenas atribuir notas sobre um instrumento avaliativo que se
faz. Ela deve estar inserida ao processo de aprendizagem do aluno. Assim, deve-se respeitar suas relevante
funções. São elas:
Diagnóstica: auxilia o professor a detectar ou fazer uma sondagem daquilo que se aprendeu ou não, e assim
retomar os objetos de conhecimento/conteúdos que o aluno não conseguiu aprender, replanejando suas ações
suprindo as necessidades e atingindo os objetivos propostos, inclusive propondo projeto de intervenção.
Formativa: tem como objetivo verificar se tudo aquilo que foi proposto pelo professor em relação aos objetos
de conhecimento/conteúdos estão sendo atingidos durante todo o processo de ensino aprendizagem.
Paralela: Tem o propósito de garantir a aprendizagem no curso do processo de aprendizagem. O professor
deve se atentar aos conhecimentos que os alunos não conseguiram apreender e procurar alternativas,
metodologias, outros instrumentos viáveis para que os mesmos recuperem os conhecimentos durante todo o
processo de aprendizagem e não no final de cada Trimestre. É importante salientar que esta avaliação não é
para recuperar conceitos e/ ou notas e sim, aprendizagens que não foram consolidadas pelo estudante.A
avaliação paralelana LDB 9394/96 Art. 24, V e), nos diz que é preciso ter“obrigatoriedade de estudos de
recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem
disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos”.
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Somativa: tem o propósito de atribuir conceitos e notaspara o aluno ser promovido ou não de uma classe para
outra, ou de um curso para outro, normalmente realizada durante o trimestre.
Auto avaliação: pode ser realizada tanto pelo aluno quanto pelo professor, para se ter consciência do que se
aprendeu ou se ensinou e assim melhorar a aprendizagem. Emgrupo: é a avaliação dos trabalhos que os alunos
realizaram, onde se verifica as atividades, o rendimento e a aprendizagem.
Pensar a avaliação nesta perspectiva, é oportunizar aos alunos processos mais íntegros e mais enriquecidos,
mais reflexivos, constatando as condições de aprendizagem dos alunos, evitando sua exclusão do processo.
A avaliação será contínua, o professor deverá sempre ao final de um objeto de conhecimento/conteúdo, avaliar
a aprendizagem do aluno com o uso de diversos instrumentos e critérios, não apenas com um único
instrumento.
Neste processo avaliativo o professor deve sempre se atentar para os alunos com Necessidades Especiais
Educacionais – suas atividades/avaliações,
deverão ser adaptadas de acordo a sua necessidade
especial/síndrome/transtornos, observando seuo processo de aprendizagem a si mesmo e não comparando-a
com de outros alunos.
O registro das avaliações tem como objetivo identificar os conhecimentos construídos pelos alunos, bem como
os que ainda não foram consolidados, de forma a subsidiar o planejamento do professor. A partir da análise e
reflexão do professor sobre os resultados obtidos é possível repensar novas formas de intervenção pedagógica.
A Rede Municipal de Ensino adota as seguintes orientações para a avaliação da aprendizagem dos alunos.

AVALIAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

EDUCAÇÃO INFANTIL

Acompanhamento e observação do professor em relação aos alunos, materializando Relatórios
descritivos e fichas de acompanhamento que constarão nos Diários de Classe. O aluno nesta
modalidadenão poderá ser conservado.
A avaliação dos Anos Iniciais passa a ser aferida por conceitos. Diversos instrumentoss ao longo
do trimestre devem ser utilizados para garantir o processo de ensino e aprendizagem. Serão
aplicados no mínimo três instrumentos avaliativos, registrando no diário de classe os conceitos
obtidos pelo aluno.
Para definir o conceito final do trimestre e do final do ano letivo, o professor levará em
consideração: os registros da FICHA DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL do aluno, os
resultados das AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS, os CONCEITOS obtidos nas AVALIAÇÕES
realizadas e o RELATÓRIO TRIMESTRAL do aluno.
Continuará adotando CONCEITO para registro da avaliação no Diário de Classe.

ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS INICIAIS

O – Ótimo = O aluno obterá este conceito quando dentro do processo de aprendiagem estiver com
rendimento entre 9 à 10
B – Bom = O aluno obterá este conceito quando dentro do processo de aprendiagem estiver com
rendimento entre 7à 8.9
S – Suficiente =O aluno obterá este conceito quando dentro do processo de aprendiagem estiver
com rendimento entre 6 à 6.9
I – Insuficiente =O aluno obterá este conceito quando dentro do processo de aprendiagem estiver
com rendimento abaixo de 6.0
Durante o trimestre o professor aplicará no mínimo três instrumentos avaliativos diferenciados para
encontrar o conceito do aluno.
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ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS FINAIS

O 1º ano não poderá conservar o aluno, mas é imprescindível que se garantam as competências e
habilidades de cada ano. O 2º, 3º, 4º e 5º Ano, pode conservá-lo, desde que tenha esgotado todas as
possibilidades e alternativas pedagógicas para oauxiliar em seu avanço.
A avaliação da aprendizagem se dará processualmente, com a utilização de no mínimo três
instrumentos avaliativos diferenciados. A cada Trimestre as notas serão somadas para se encontrar
a média do Trimestre.
E para encontrar a Média Final soma-se as médias dos três Trimestres e divide-se por três.
Nestes Anos/Séries se utiliza as notas e não Conceitos.
A avaliação do no Tempo Formativo I – Eixos:
Eixo I = 1º Ano.
Eixo II = 2º e 3º Ano.
Eixo III = 4º e 5º Ano, passa a ser aferida por CONCEITOS. Diversos instrumentos ao longo do
Trimestre devem ser utilizados para garantir o processo de ensino e aprendizagem. Serão aplicados
no mínimo três instrumentos avaliativos, registrando no diário de classe os conceitos obtidos pelo
estudante.
Para definir o Conceito Final do Trimestre e do final do ano letivo, o professor levará em
consideração: os registros de acompanhamento individual do aluno, os resultados das avaliações
diagnósticas, os CONCEITOS obtidos nas AVALIAÇÕES realizadasdurante todo o processo de
desenvolvimento de ensino-aprendizagem.
Os CONCEITOS são:
O =Ótimo
B = Bom
S =Suficiente
I = Insuficiente

EJA
(EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS)

O – Ótimo = O aluno obterá este conceito quando dentro do processo de aprendizagem estiver com
rendimento entre 9 à 10
B – Bom = O aluno obterá este conceito quando dentro do processo de aprendiagem estiver com
rendimento entre 7 à 8.9
S – Suficiente = O aluno obterá este conceito quando dentro do processo de aprendizagem estiver
com rendimento entre 6 à 6.9
I – Insuficiente = O aluno obterá este conceito quando dentro do processo de aprendizagem estiver
com rendimento abaixo de 6.0
Durante o Trimestre o professor aplicará no mínimo três instrumentos avaliativos diferenciados
para encontrar o conceito do estudante.
Já noTempo Formativo II - Utiliza-se NOTAS.
Eixo IV= 6º e 7º Ano.
Eixo V= 8º e 9º Ano
A avaliação da aprendizagem se dará processualmente, com a utilização de no mínimo três
instrumentos avaliativos diferenciados. A cada Trimestre as notas serão somadas para se encontrar
a média do Trimestre.
E para encontrar a Média Final soma-se as médias dos três Trimestres e divide-se por três.
Nestes Anos/Séries se utiliza as notas e não Conceitos.
Alunos público desta modalidade de ensino serão avaliados sempre em relação a si mesmo, os
avanços que tem conquistado diante da sua limitação cognitiva, sensorial ou física. É importante,
em casos específicos, a adaptação dos instrumentos avaliativos. O professor do AEE deve orientar
no processo avaliativo. Estes alunos também precisam de Relatório descritivo tanto do professor
da sala regular quanto da SRM.

EDUCAÇÃO EPECIAL
O município ofertará em caráter complementar ou suplementar, a Educação Especial através
do Atendimento Educacional Especializado (AEE) pormeio de Salas de Recursos
Multifuncionais (SRM) implantadas em escolas regulares e/ou Centros de Atendimento
Educacional Especializado, que elaboram, disponibilizam e utilizam recursos pedagógicos e de
acessibilidade, como objetivo de promover a participação plena do seu público-alvo em
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atividades e classes regulares, proporcionando total envolvimento entre todos os entes da
comunidade escolar.
As avaliações dos alunos com deficiência serão organizadas com adequações curriculares, caso
existam, acomapanhando seu desenvolvimento individual, independentemente de estar
acompanhando ou não o nível da turmna, nos casos de alunos com deficiência intelectual. A
avaliação é um processo coontínuo e compartilhado pela equipe da escola, tendo características
pedagógicas, ou seja, todos os dados deevem favorecer a intervenção educativa, busca de
alternativas para que o aluno alcance o conhecimento, mesmo que de forma diferenciada dos outros
alunos. A Recomendação nº 001/2013 do Ministério Público do Estado da Bahia deixa claro que
as escolas devem tornar seu currículo flexível e criar metodologias de ensino, recursos didáticos
e processos avaliativos diferenciados para atender às necessidades educacionais específicas de
cada aluno.

O registro do desempenho do educando deve ser realizado através de instrumentos avaliativos utilizados ao
longo do trimestre, considerando instrumentos diferentes para avaliar os alunos.

O registro da assiduidade dos educandos deve ser realizado diariamente, de modo que o professor e o grupo
possam acompanhar a frequência destes. É importante que identificada a ausência do aluno, comunicar
imediatamente à Gestão Escolar para providências cabíveis, em atendimento à Lei Federal Nº 3.803 de 10 de
janeiro de 2019.

Altera dispositivo da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para obrigar a notificação de
faltas escolares ao Conselho Tutelar quando superiores a 30% (trinta por cento) do percentual
permitido em lei.

A avaliação Paralela acontece no percurso do trimestre, sendo que a nota mais alta é que prevalecerá no diário.
A recuperação final tem o caráter de resgatar saberes fragilizados no percurso de forma a potencializar nesta
reta final.

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, DCRB em regime de colaboração
entre as redes estadual, municipal e privada, observando as especificidades de cada fase.
No Ensino Fundamental II – Anos Finais prevalecerá para promoção o alcance das competências e habilidades
definidas para cada ano de estudo, cujos resultados serão expressos por notas. Contudo, este processo 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 se os 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, diários de bordo e/ou portfólios individuais e coletivos, são exemplos de
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instrumentos que podem ser utilizados para que se possa atingir objetivos, respeitando as diferenças,
promovendo uma educação de qualidade com equidade em busca de uma educação inclusiva, tornando os
estudantes capazes de lidar com os desafios que a vida lhes impõe.

4.3 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
Ao longo da Educação Básica – na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, os alunos devem
desenvolver as competências formalizadas no documento que pretendem assegurar, como resultado do
seu processo de aprendizagem e desenvolvimento, uma formação humana integral que visa à construção
de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
Essas mudanças impõem desafios na elaboração do 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 integração e 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 desenvolvimento das aprendizagens essenciais
definidas e que estejam em articulação com as 10 (dez) competências gerais proposta no documento.
No DCRB o Ensino Fundamental está estruturado conforme orienta a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a Resolução CNE/CEB nº 7, de 14 de dezembro de 2010,
que fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) Anos; está constituído de
uma Base Nacional Comum Curricular e de uma Parte Diversificada, como estabelece o artigo 7º e o seu
parágrafo único da Resolução nº 2, de 22 de dezembro de 2017:
Os currículos escolares relativos a todas as etapas e modalidades da Educação Básica devem
ter a BNCC como referência obrigatória e incluir uma parte diversificada, definida pelas
instituições ou redes escolares de acordo com a LDB, as diretrizes curriculares nacionais e
o atendimento das características regionais e locais, segundo normas complementares
estabelecidas pelos órgãos normativos dos respectivos Sistemas de Ensino. Parágrafo único.
Os currículos da Educação Básica, tendo como referência a BNCC, devem ser
complementados em cada instituição escolar e em cada rede de ensino, no âmbito de cada
sistema de ensino, por uma parte diversificada, as quais não podem ser consideradas como
dois blocos distintos justapostos, devendo ser pla- nejadas, executadas e avaliadas como um
todo integrado.

Sua estrutura está organizada em áreas de conhecimento e respectivos componentes curriculares, conforme
descrito a seguir:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Área de Linguagens:
Componentes Curriculares: Língua Portuguesa; Educa- ção Física; Língua Estrangeira e Arte;
Área de Matemática:
Componente curricular: Matemática;
Área de Ciências da Natureza:
Componente curricular: Ciências;
Área de Ciências Humanas:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
478 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

VIII.
IX.
X.

Componentes curriculares: História; Geografia;
Área de Ensino Religioso
Componente curricular: Ensino Religioso.

A BNCC está sendo complementada por uma parte diversificada que constitui um todo integrado por meio do
DCRB, e sua articula- ção 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
cultu- ra e da economia perpassam todo o currículo.
O Ensino Fundamental é a modalidade de ensino que mais exige atenção das redes de ensino, em virtude de
aglomerar nove anos, com a seguinte organização:

Ensino Fundamental

Anos Iniciais

Ciclo de
Alfabetização

Ciclo
Complementar

1º ao 2º ano

3º ao 5º ano

Anos Finais

6º ao 9º ano

O Ciclo de Alfabetização se configura como etapa extremamente importante na escolarização dos alunos em
virtude da aquisição da leitura e escrita, fator determinante para o êxito nos anos seguintes. Atualmente, este
ciclo é compreendido por três anos. É relevante afirmar que o 1º ano, especialmente, é um ano de transição
entre a EI e o EF. Por esta razão, os professores precisam pensar cuidadosamente sua prática, de modo a
garantir a ludicidade e aspectos afetivos ainda tão veemente nas crianças na idade de seis anos. Este ciclo ainda
se configura com o trabalho interdependente, cada ano dialogando entre si, mas, garantindo habilidades
específicas.
Diz-se que um indivíduo é alfabetizado e letrado quando conhece o código, consegue usá-lo para decodificar
e codificar e vai além: sabe fazer frente às demandas sociais da leitura e da escrita, porque ultrapassa os limites
da decodificação e da codificação, pois é capaz de manejar a língua em seu contexto social, organizando
discursos próprios, a fim de ser entendido e entender seu interlocutor. Alfabetização e letramento são termos
indissociáveis na teoria e na prática pedagógica. A linguagem oral da criança deve servir de suporte para o
aprendizado da linguagem escrita, tarefa possível mediante a interação professor-aluno.
As classes de alfabetização, exige a presença mais próxima do professor com o aluno, podendo assim fazer as
intervenções necessárias e pontuais para mediar este processo de alfabetização em linguagem e matemática.
Em conformidade ao disposto na BNCC o documento apresenta alteração na progressão dos estudantes do
ciclo de alfebetização, antecipando para o 2º ano o processo de alfabetização: “Embora, desde que nasce e na
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Educação Infantil, a criança esteja cercada e participe de diferentes práticas letradas, é nos anos iniciais (1º e
2º anos) do Ensino Fundamental que se espera que ela se alfabetize” (BNCC, p. 89).
O Ciclo Complementar é o espaço escolar de diálogo entre o 4º e 5º ano. Espera-se que os alunos ao chegar
a esta etapa, tenham conquistado as competências básicas que circundam o primeiro ciclo. Atualmente, este
ciclo apresenta grandes desafios, visto muitos dos alunos que chegam às classes do 4º ano não dominam ainda
a leitura básica. Este dado tem interferido drasticamente no processo de aprendizagem dos anos seguintes.
Assim sendo, o currículo é um instrumento de trabalho que o professor precisa usar de maneira flexível e
proativa, no sentido de diagnosticar estruturas de aprendizagens dos alunos e intervir conforme a necessidade.
O 4º e 5º ano tem a missão de aprofundar saberes iniciados no ciclo de alfabetização, consolidar a primeira
etapa do EF, garantindo maior autonomia na aprendizagem dos Anos Finais.
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 Fun- damental
apresenta um texto introdutório por etapa, área e com- ponente curricular e um organizador curricular para
cada componente curricular por ano letivo.
4.3.1 – Área de Linguagem
A Área de Linguagens é composta pelos seguintes componentes curriculares: 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
capa- cidades expressivas em manifestações artísticas, corporais e lin- guísticas, 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 apren- dizagens, 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 natu- rais e constantes processos de transformações. A
dimensão analítica das linguagens não éapresentada 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 de significação 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 hu- mana, para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida
social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva.
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•
Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual,
sonora e digital – para se expressar e partilhar informações, 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 socioambiental 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 as diversas manifestações artísticas e
culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultu- ral da humanidade, bem
como participar de práticas diversifi- cadas, individuais e coletivas, da produção artístico-cultural, com respeito
à diversidade de saberes, identidades e culturas.
•
Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e co- municação de forma crítica,
significativa, reflexiva e ética nas di- versas práticas sociais (incluindo as escolares), para se comuni- car por
meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos
auto- rais e coletivos.
As atividades humanas realizam-se nas práticas sociais, mediadas por diferentes linguagens: verbal (oral ou
visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e, contemporaneamente, digital.
Por meio dessas práticas, as pessoas interagem consigo mesmas e com os outros, constituindo-se como sujeitos
sociais. Nessas interações, estão imbricados conhecimentos, atitudes e valores culturais, morais e éticos.
Na BNCC, currículo Bahia e no currículo municipal, a área de Linguagens nos anos iniciais do ensino
fundamental é composta pelos seguintes componentes curriculares:
Língua Portuguesa
Arte
Educação Física
A finalidade é possibilitar aos estudantes participar de práticas de linguagem diversificadas, que lhes permitam
ampliar suas capacidades expressivas em manifestações artísticas, corporais e linguísticas, como também seus
conhecimentos sobre essas linguagens, em continuidade às experiências vividas na Educação Infantil.
COMPONENTE CURRICULAR DE LINGUA PORTUGUESA – ANOS INICIAIS

A língua é um fenômeno vivo, extremamente variável, assim como seus falantes. É por meio do uso
da língua materna que somos capa- zes 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 per- mite 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 propos- tas pedagógicas inclusivas e devidamente contextualizadas que
visem conhecer e valorizar as realidades nacionais, bem como a diversidade e os usos linguísticos. Assim,
combateremos o pre- conceito 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, sentimen- tos e emoções; convencer, refletir, deleitar-se, construir.
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Afinal,- como canta Caetano Veloso nos versos de “Língua”: “o que quer e o que pode essa língua?”. E, para
isso, nada melhor que refletir sobre as diversas situações em que ela se faz presente na vida co- tidiana dos
nossos estudantes baianos, objetivando garantir ao componente curricular a perspectiva da aprendizagem
significa- tiva. 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
cha- mada “cultura letrada”. Os índices de proficiência em leitura e escri- ta, por mais que já tenham dado
algum sinal de melhoria, ainda avan- çam a passos muito lentos, dificultando o progresso do estado e do país.
Há muito o que fazer para transformar esse quadro e se os nos- sos 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 conhe- cimento 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 entendimen- to e a apropriação da escrita (alfabetização) dissociada
de suas prá- ticas 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 tra- balho
com práticas de leitura e escrita com diversos textos que cir- culam também fora dos muros da escola.Além
disso, é preciso con- siderar que há práticas escolares tão reais e tão sociais quanto às externas à escola, portanto
os alunos precisam aprender a lidar com os instrumentos de avaliações diversos (provas, seminários, projetos,
pesquisas, debates, relatórios, resumos, etc.).
Como afirmam Teberosky e Tolchinsky (1992, p. 6), “a linguagem es- crita surge do uso da escrita em
certas circunstâncias e não da es- crita em si”. Portanto, o estudante possui plenos direitos a oportuni- dades
em que se apresentem a leitura e a escrita em seus usos reais e contextualizados. Isso significa dizer que o texto
deve estar ajusta- do ao lugar onde circulará (escola, igreja, congresso etc.), ao porta- dor no qual será publicado
(jornal, outdoor, revista acadêmica, blog, seção de um site etc.), ao interlocutor pretendido(colegas de classe,f
requentadores 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 compreen- são 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 estu- dante 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 produ- zir – 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 pro- duzida, como: anotar o nome dos faltosos quando a professora fizer a
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chamada; ler a lista para fazer a chamada; elaborar a lista dos li- vros lidos para não retirar livros repetidos na
biblioteca (a menos que se deseje).
Cabe aqui ressaltar a importância do trabalho multi, inter e trans- disciplinar para subsidiar o
desenvolvimento das habilidades espe- cíficas de cada componente curricular, que demandam, cada um a seu
modo, diferentes possibilidades comunicativas que precisam caminhar juntas no ensino da língua,
principalmente nos anos ini- ciais. Assim, o componente assume também um caráter transver- sal, uma vez
que subsidia os demais.
No campo específico do currículo, provocamos, em cada componen- te curricular, não apenas em
Língua Portuguesa, ideias para a cria- ção de estratégias de planejamento focadas na aprendizagem da lei- tura
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 neces- sária ao professor a utilização de gêneros textuais variados, promo- vendo, constantemente,
um ambiente fecundo de leitura e escrita.
Nesse sentido, é preciso propor a participação efetiva e significati- va dos 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 expe- riências leitoras. Isso será possível por meio de práticas
pedagógi- cas que contemplem o uso de gêneros textuais diversos e de distin- tas situações sociais de interação
verbal, dos mais simples aos mais complexos, ao longo da vida escolar o que, provavelmente, acarre- tará o
aumento gradativo da fluência de leitura e escrita do estu- dante, além do progressivo estado de maturação
psicológica, cul- tural e socialque 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 respei- to,
concordando ou não, argumentando a favor ou contra , buscan- do mais informações a respeito do assunto para
ampliar e aprofun- dar o nosso conhecimento sobre o tema, conversando com outras pessoas a respeito da
questão apresentada no texto – ou partici- pando 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 pres- supostos, os valores subjacentes. Esses procedimentos e compor- tamentos possibilitam
uma leitura reflexiva que, certamente, con- tribui para a transformação da pessoa, seja por um aprofundamento
que possibilite a consolidação do pensamento que o sujeito já tinha a respeito, seja por uma mudança nas suas
ideias.
Paralelamente a esse legado, vivenciamos, com a internet, um ce- nário polêmico em relação à leitura,
no que diz respeito a esta como promotora de reflexão. Pesquisas apontam que nunca se leu tanto quanto na
contemporaneidade, conforme osestudos 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 texto sliterários circulam neste espaço sob quais formatos? Todas essas inquietações alimentam nosso
currículo.
A Bahia é, reconhecidamente, um celeiro cultural importante, prin- cipalmente 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 consti- tuição 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 impor- tantes
para o cotidiano dos estudantes, que vivenciam modos de vida diferentes, como, por exemplo, o urbano e rural.
Isso se torna importante, uma vez que agropecuária é uma das atividades mais significativas da economia do
estado. Assim, essa atividade, por exemplo, é fator relevante por unir universos linguísticos e vocabu- lares
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significativos para a ambientação da língua.
Nesse sentido, deve-se contextualizar o estudo da língua a partir das situações comunicacionais que
ocorrem nesses ambientes, como por exemplo: feiras agropecuárias, vaquejadas, feiras livres, festejos
religiosos associados a padroeiros e períodos de plantio e colheitas, quer- messes, que marcam o universo de
boa parte dos interiores baianos.
As feiras livres, por exemplo, organizadas semanalmente nos municí- pios do interior baiano,
promotoras de encontros significativos de pessoas de classes sociais e idades diferentes, possibilitam a circulação de uma diversidade de falares e gêneros. Há que pensar na diver- sidade de gêneros textuais que circulam
nesse espaço: receitas, can- torias, literatura oral e popular, diálogos, lista de compras, cardápio, panfletos,
propagandas, jornais impressos locais e tantos outros. As- sume-se aqui o ensino da língua na perspectiva
enunciativo-discur- siva de linguagem, pois esta ocorre numa ação interindividual orien- tada para finalidades
específicas, para atender aos processos de interlocuções que se realizam nas práticas sociais existentes.
Desse modo, a Língua Portuguesa ocupa um lugar de destaque no currículo brasileiro, visto que as
demandas impostas pelas situa- ções sociais próprias da esfera pública exigem dos sujeitos, além da
constituição ética necessária, o acionamento de competências, es- tratégias e habilidades mediadas pelas
proficiências oral (fala e es- cuta), leitora e escrita.
Mudar o foco para o desenvolvimento de competências e habilida- des implica, além da mudança de
postura da escola, um trabalho pedagógico integrado em que se definam as responsabilidades de cada professor
nessa tarefa. Um grande 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 forma- ção de professores, devidamente alinhado às concepções desse currículo, que
podemos promover uma mudança significativa nas práticas de ensino.

4.3.1.1 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
subjetividadese 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, ampliar suas possibilidades de participação
na vida social e colaborar para a construção 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, 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.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
484 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

4.3.2 Educação Infantil

Educação Infantil

Na primeira etapa da Educação Básica, e de acordo com os eixos estruturantes da Educação Infantil
(interações e brincadeira), devem ser assegurados seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, para
que as crianças tenham condições de aprender e se desenvolver.
Considerando os direitos de aprendizagem edesenvolvimento, a BNCC estabelece cinco campos de
experiências, nos quais as crianças podem aprender e se desenvolver. Em cada campo de experiências, são
definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento organizados em três grupos por faixa etária.
O eu, o outro e o nós
Corpo, gestos emovimentos
Traços, sons, cores eformas
Escuta,fala, pensaentoeimaginação
Espaços,
tempos,
transformações.

quantidades,

relações

e
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4.3.3 Ensino Fundamental

Ensino Fundamental I e II
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o Fundamental
O Ensino Fundamental está organizado em cinco áreas do conhecimento que se intersectam na formação dos
alunos, embora se preservem as especificidades. Cada área de conhecimento estabelece competências
específicas deárea, cujo desenvolvimento deve ser promovido ao longo dos nove anos. Essas competências
explicitam como as dez competências gerais se expressam nessas áreas.
Nas áreas que abrigam mais de um componente curricular (Linguagens e Ciências Humanas), também são
definidas competências específicas do componente (Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua
Inglesa, Geografia História) a ser desenvolvidas pelos alunos ao longo dessa etapa de escolarização.
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As competências específicas possibilitam a articulação horizontal entre as áreas, perpassando todos os
componentes curriculares, e também a articulação vertical, ou seja, progressão entre o Ensino Fundamental –
Anos Iniciais e o Ensino Fundamental – Anos Finais e a continuidade das experiências dos alunos, considerando
suas especificidades.
Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta um conjunto
de habilidades. Essas habilidades estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento–aqui entendidos como
conteúdos, conceitos e processos –, que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas.
Para melhor visualização dos elementos que compõe o currículo do Ensino Fundamental, foi organizado planilha
da seguinte maneira:
Unidade
Temática

Objetos de

Habilidades

Conheciment
o

Procedimentos

Instrumentos

Metodológicos

avaliativos

❖ Unidade Temática – conjunto de conteúdos temáticos que constituem uma unidade, um

mesmotema.
❖ Objetos de Conhecimento – conteúdo a sertrabalhado.
❖ Habilidades – competências a seremconquistadas.
❖ Procedimentos Metodológicos – sugestões de procedimentos para o desenvolvimento daaula;
❖ Instrumentos Avaliativos – sugestões de como o aluno pode ser avaliado a cadaconteúdo .

É necessário compreender os conceitos
acima, para que não incorra em erros no ato
de planejar as aulas. Os procedimentos
metodológicos e os instrumentos avaliativos,
aqui, sugeridos, não tem caráter obrigatório,
apenas de orientação e opção para a
organizaçãodas aulas.
No entanto, os demais elementos propostos na tabela, precisam
ser respeitados e efetivados, pois há de se garantir o princípio
de equidade normatizado pela BNCC.
Desconsiderar os conteúdos e habilidades proposto é incorrer
no fortalecimento da desigualdade e exclusão escolar.
Como é possível observar no exemplo apresentado, cada
objetivo de aprendizagem e desenvolvimento é identificado
por um código alfanumérico cuja composição é explicada.
Para identificar as habilidades elaboradas pela equipe curricular do Estado da Bahia, visando aprendizagem do
estudante no reconhecimento da diversidade que o Estado apresenta, foi seguida a estrutura do código
alfanumérico da BNCC acrescentando, ao final, a sigla do Estado (BA).
4.3.4 As Modalidades de Ensino
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.
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As modalidades contempladas na Educação Básica do município de Riachão das Neves-BA, compõem as
pautas da:
•
Educação Especial na perspectiva inclusiva que visa o atendimento educacional especializado a
pessoas com deficiência.
•
Educação de Jovens e Adultos, com um olhar para o estudante que trabalha, considerando saberes
prévios e tempos de aprendizagem dos sujeitos atendidos.
•
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.
A Educação Infantil, Ensino Fundamental, aparece de forma explicita no corpo do documento. Educação
Especiale Educação do Campo estão incorporadas às modalidades tratadas anteriormente. A Educação de
Jovens e Adultos será apresentada dentro da estrutura estabelecida nos referenciais legais que definem sua
organização, conceituação, aspectos metodológicos e avaliativos no desenvolvimento das habilidades e
competências da BNCC.
Diante disso nota-se que as modalidades da educação atende aos sujeitos historicamente excluídos no processo
de construção social e que, através da luta popular, tem suas representações e identidades demarcadas no
âmbito educacional.
4.3.5 Educação Especial na Perspectiva Inclusiva
A Constituição Federal de 1988, no artigo 205, preconiza que a educação é direito de todos, é dever do Estado
e da família e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, entre outros. No artigo posterior, artigo 206, amplia esse
entendimento, quando se refere que o ensino será ministrado em igualdade de condições para todos quanto ao
acesso e permanência na escola.
A Educação Especial/Inclusiva é uma modalidade de educação que perpassa transversalmente todos os níveis,
etapas e modalidades de ensino, oferecendo um conjunto de serviços e recursos especializados para
complementar e/ou suplementar o processo educacional dos estudantes com necessidades educacionais
específicas.
É importante destacar que a Lei municipal 470/2009 enfatiza que o Sistema Municipal de Ensino deve garantir
o acesso e permanência com sucesso de educandos com deficiência ou necessidades específicas na Rede
Municipal de Ensino a partir de zero ano.
A Educação Especial é respaldada pela Lei Nacional nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, pela Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146/2015, “destinada a assegurar e a promover,
em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência,
visando à sua inclusão social e cidadania”; pelo Decreto Federal nº 6.949/2009, que ratifica a convenção
sobre os direitos das pessoas com deficiência/ONU, pela Política Nacional de Educação Especial na
perspectiva da Educação Inclusiva (2008), pela Resolução CNE/CEB nº 04/2009 – que institui Diretrizes
Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado (AEE); pela Resolução nº 04/2009, do Conselho
Nacional de Educação, que “Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado
na Educação Básica, modalidade Educação Especial”; pela Resolução CEE nº 79/2009, que estabelece normas
para a Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva para todas as etapas e Modalidades da
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Educação Básica no Sistema Estadual de Ensino da Bahia; pela Nota Técnica – SEESP/GAB nº 11/2010, que
dispõe sobre Orientações para a Institucionalização da Oferta do Atendimento Educacional Especializado
(AEE) em Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) implantadas nas escolas regulares e nas Diretrizes para
a Educação Inclusiva no Estado da Bahia.
O Decreto Federal Nº 10.502 de 30 de setembro de 2020, institui a Política Nacional de Educação Especial,
Equitativa, Inclusiva e com Aprendizagem ao Longo da Vida.
A Educação Especial deve garantir os serviços de apoio especializado voltado a eliminar barreiras que possam
obstruir dificuldades encontradas pelos alunos público-alvo do Município de Riachão das Neves-BA.
Sendo assim, compreende-se que o acesso e a permanência na escola, bem como o direito de aprender, devem
ser garantidos para todos os alunos indistintamente. Nesse sentido, o papel da escola, e em especial o papel do
professor é relevante e inquestionável quanto à garantia de aprendizagem para todos os alunos na sala de aula,
pois além de ser um direito do indivíduo, toda criança tem capacidade para aprender.
Para trabalhar na perspectiva da educação inclusiva cabe ao professor estar preparado para enfrentar desafios
diversos no transcorrer da sua carreira, pois as adversidades irão acontecer naturalmente e o educador terá
momentos onde será necessária a reconstrução da sua prática. De modo geral, o professor deverá ter um preparo
para receber em sua sala de aula alunos que não se enquadram no formato dito normal.
A escola tem papel fundamental para a aprendizagem e facilitação da inclusão, como fornecer materiais
didáticos adaptados, oferecer cursos aos educadores com a finalidade de conhecer novas práticas de ensino e
adaptação no currículo escolar.
Partindo do pressuposto de que toda criança aprende, a criança com deficiência e/ou outras necessidades
educativas específicas também não é diferente, pois não se atende síndromes, doenças ou patologias, mas sim
uma criança, um adolescente ou um adulto, que tem as suas singularidades.
✓ Contexto Histórico da Educação Especial de Riachão das Neves- BA
A Educação Especial no município de Riachão das Neves - BA teve início no ano de 2011, com a primeira
sala em funcionamento na Escola Municipal de 1º Grau José de Oliveira (Ensino Fundamental II). Em seguida,
foram implantadas as salas das Escolas Nelson Carvalho da Cunha e Carmem Miranda Arruda de Lima (Ensino
Fundamental I).
Com a divulgação e conhecimento da Politica Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva (2008), pela Resolução CNE/CEB nº 04/2009, a Educação Especial em nosso município ganhou
maior visibilidade e credibilidade diante da necessidade e do grande número de alunos com Necessidades
Educacionais Especiais (NEE), existente nas escolas detectados no ato da matrícula ou através de
pronunciamento da própria família.
Analisando essa demanda e com os recursos enviados pelo Governo Federal para implementação das Salas de
Recursos Multifuncionais, outras escolas foram contempladas com estas salas para que fosse trabalhado o
Atendimento Educacional Especializado (AEE).
Com a necessidade de ter pessoas preparadas para atuar nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), a
Secretaria de Educação do município investiu na formação dos profissionais de educação oferecendo curso de
formação continuada para quem tivesse interesse em atuar na área. O curso foirealizado em 02/04/2011 a
27/09/2012, buscando ampliar os conhecimentosda educação inclusiva para facilitar o desenvolvimento das
potencialidades que cada indivíduo, ou seja, (estudantes), traz em si e que precisam de metodologias
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diferenciadas para melhor desenvolver suas habilidades cognitivas e motoras.
Com a adesão ao “Programa de Implantação das Salas de Recursos Multifuncionais”, no ano de 2013 o
município contava com 10 salas, dentre as quais 07 em funcionamento, 01 desativada por falta de professor e
02 em fase de implantação conforme representa a tabela a seguir:
Relação das Salas de Recursos Multifuncionais de Riachão das Neves – BA - 2011/2013
Nº

ESCOLA

01

Escola Municipal de 1º Grau José de Oliveira

Ativa

02

Escola Municipal Carmem Miranda Arruda de Lima

Ativa

03

Escola Municipal de 1º Grau Nelson Carvalho da Cunha

Ativa

04

Escola Municipal Ney Ferreira

Ativa

05

Escola Municipal Félix José Barbosa

Ativa

06

Escola Municipal José Caboclo Ferreira dos Reis

Desativada

07

Escola Municipal Demóstenes Torres

Ativa

08

Escola Municipal Luís Américo Nunes

Ativa

09

Escola Municipal Hermínio Carlos dos Santos

Em fase de implantação

10

Escola Municipal Cândido Chrisóstomo da Silva

Em fase de implantação

Fonte: Secretaria Municipal de Educação/Setor Educação Especial 2013:
Durante todo esse processo desde a implementação das Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) a oferta de
formações para professores da Rede Municipal de Ensino e a busca dos alunos público alvo aos dias atuais, a
Educação Especial e sua dinâmica de trabalho no município de Riachão das Neves-Bahia teve progressos e
retrocessos no seu percurso. Os motivos foram: Logística aluno X escola, profissionais sem formação
específica, profissionais com formação para atuarem na Educação Especial, mas não deram sequência a prática
didática por não identificar-se com a SRM, assim dentre outros motivos.
Atualmente o município mantem o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Psicopedagógicos um
total de 74 alunos diretamente e constante, mas o município tem uma demanda superior a essa citada que requer
um acompanhamento específico, devido alguns entraves nos quais a equipe envolvida nessa dinâmica busca
minimizar essa demanda.
Neste Ano Letivo “Contínuum” 2020/2021, contamos com o quantitativo de 11 SRM, 10 em funcionamento e
uma sala desativada. Na Rede Municipal de Ensino temos 02 Psicopedagogas para atenderem a demanda dos
alunos com necessidades especiais no munícipio de Riachão das Neves-Bahia. Abaixo a tabela traz dados ao
referido “Contínuum”.
Relação das Salas de Recursos Multifuncionais de Riachão das Neves – BA “Continuum” 2020/2021:
Nº
01
02
03
04
05

ESCOLA
Escola Municipal de 1º Grau José de Oliveira
Escola Municipal Carmem Miranda Arruda de Lima
Escola Municipal de 1º GrauNelson Carvalho da Cunha
Escola Municipal Cândido Chrisóstomo da Silva
Escola Municipal Luís Américo Nunes

Ativa
Ativa
Ativa
Ativa
Ativa
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06
07
08
09
10
11
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Escola Municipal Francisco Cardoso de Santana
Escola Municipal Demóstenes Torres
Escola Municipal José Caboclo dos Reis
Escola Municipal Barão do Rio Grande
Escola Municipal Ruy Barbosa
Escola Municipal José Bernardino de Santana

Ativa
Ativa
Ativa
Ativa
Desativada
Ativa

Fonte: Secretaria Municipal de Educação/Setor Educação Especial/ Junho 2021:
✓ A Sala de Recurso Multifuncional
A Educação Especial oferece o Atendimento Educacional Especializado (AEE) por meio de Salas de Recursos
Multifuncionais (SRM) implantadas em escolas regulares e/ou Centros de Atendimento Educacional
Especializado, que elaboram, disponibilizam e utilizam recursos pedagógicos e de acessibilidade, com o
objetivo de promover a participação plena do seu público-alvo em atividades e classes regulares,
proporcionando total envolvimento entre todos os entes da comunidade escolar. O AEE se distingue das
atividades realizadas em salas de ensino regular, pois seu objetivo é acompanhar e apoiar o estudante,
fornecendo meios que proporcionem ou ampliem suas habilidades funcionais, favorecendo a inclusão escolar
e social.

Segundo a Política Nacional de Educação Especial na Perspectica da Educação Inclusiva em seuArt. 14:
O Atendimento Educacional Especializado (AEE) na Sala de Recursos Multifuncional é um
serviço da educação especial que identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de
acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando
suas necessidades específicas (SEESP/MEC, 2008).

O AEE se distingue das atividades realizadas em salas de ensino regular, pois seu objetivo é acompanhar e
apoiar o estudante, fornecendo meios que proporcionem ou ampliem suas habilidades funcionais, favorecendo
a inclusão escolar e social.

✓ Do atendimento na Sala de Recurso Multifuncional (SRM)
A Sala de Recursos Multifuncional(SRM) deve atender ao estudante público da Educação Especial
individualmente ou em pequenos grupos, formados por necessidades educacionais semelhantes com duração
mínima de 50 minutos até 2 horas/dia. A modalidade do atendimento, a duração e a frequência semanal serão
definidas, considerando as necessidades específicas do estudante, tendo a participação diagnóstica e o plano
de atendimento elaborado, com a participação do Coordenador Pedagógico, (Resolução CNE/CEB nº4 de 2 de
outubro de 2009).
A regularidade do atendimento deve ser definida de acordo com a necessidade do estudante, sendo
recomendado o mínimo de duas (2) horas semanais, podendo ocorrer em dias alternados, uma (1) hora ou 1
hora e meia a cada dia. Os atendimentos podem ser individuais ou em pequenos grupos dependendo dos
objetivos do trabalho.
O professor que tiver uma jornada de trabalho de 40 horas deverá atender no máximo 12 (doze) estudantes
quando se tratar de atendimentos individuais;
Caso o professor tenha apenas 20 horas, respectivamente terá que atender no máximo seis (6) alunos. Realizar
itinerância, sempre que necessário
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Apenas em caso extremo do aluno não poder comparecer em turno oposto para o AEE, quando se tratar de
localidades que não dispõe de sala de recursos, ou nos casos em que na localidade não tenha o transporte
escolar no respectivo turno, e ainda em reunião com o Conselho Escolar, registrada em ata e em comunicação
com a família, o mesmo poderá ser atendido no horário da aula regular, retirando-o da sala comum, no máximo
2 horas semanais.
O estudante deverá frequentar a SRM para receber o Atendimento Educacional Especializado em turno oposto
à sua escolaridade na classe comum, para evitar prejuízo nos conteúdos desenvolvidos nas aulas dos diversos
componentes curriculares da Educação Básica.
O professor da SRM deve elaborar o cronograma de atendimento, segundo a demanda do estudante, podendo
ser flexível com a quantidade de dias e o tempo dispensado para cada um. No entanto, a avaliação inicial é que
apontará as necessidades do estudante e, também, as demandas do seu processo de ensino-aprendizagem na
classe comum.
✓ Das atribuições do Professor do AEE
Compete ao professor do AEE (Art. 13, Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009) as seguintes atribuições:
I – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias
considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educação Especial;
II – elaborar e executar Plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a funcionalidade e a
aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade.
III- A elaboração e a execução do plano de AEE são de competência dos professores que atuam na sala de
recursos multifuncionais ou centros de AEE, em articulação com os demais professores do ensino regular, com
a participação das famílias e em interface com os demais serviços setoriais da saúde, da assistência social,
entre outros necessários ao atendimento (Art. 9º, Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009).
IV – organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncional;
V – acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de
aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola;
Elaborar relatório Trimestralmente e participar do Conselho de Classe da turma do estudante atendido,
emitindo parecer sobre o processo de aprendizagem, focalizando o desempenho deste estudante no AEE.
VII – Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de
recursos de acessibilidade;
VIII – Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno;
IX- Visitar as famílias dos alunos atendidos pela SRM quando se fizer necessário, mantendo um diálogo em
prol do processo de aprendizagem, socialização do aluno;
X- Participar semanalmente do AC Individual e um AC Coletivo ao mês, com o Coordenador Pedagógico e
demais professores (assinando as fichas devidas);
XI- Orientar os Agentes da Educação Inclusiva pedagogicamente e tecnicamente, de acordo cada transtorno/
necessidade especial dos alunos, bem como, observar os registros, feitos por este cuidador, do
acompanhamento diário destes alunos (desenvolvimento, processo de dificuldades e evoluções e etc, em
caderno e /ou fichas), bem como, repassar essas informações para os professores da Sala Comum;
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XII – Ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo
autonomia e participação;
XIII – Estabelecer articulação com os professores da Sala de Aula Comum, visando à disponibilização dos
serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos
alunos nas atividades escolares (reservar um tempo da sua carga horária para discutir, planejar, avaliar os
alunos do AEE com o (os) professor (es);
XIV – Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
XV – Elaborar proposta pedagógica da sala de recursos multifuncional que contemple as especificidades da
demanda existente na unidade de ensino, atendidas as novas diretrizes da Educação Especial, encaminhar cópia
para o Conselho Municipal de Educação (art. 9, Resolução – CME nº 01, de 27 de maio de 2016);
XVI – Participar dos conselhos de classes e das horas de trabalhos pedagógicos na escola e/ou outras atividades
programadas pela escola;
XVII – Orientar a equipe escolar quanto aos procedimentos e estratégias de inclusão dos alunos nas classes
comuns;
XVIII – Oferecer recurso técnico-pedagógico aos professores das classes comuns;
XIX – Fornecer orientações e prestar atendimento aos responsáveis pelos alunos, bem como à comunidade.
X– Participar de reuniões pedagógicas, formações continuadas promovidas pela escola e SME, bem como
outras instituições afins.
XXI- Envolver, incluir os alunos atendidos pela SRM nas atividades propostas pela escola (Eventos diversos).
✓ A Carga Horária dos Profissionais do AEE (Atendimento Educacional Especializado)
O Atendimento Educacional Especializado é organizado para suprir as necessidades de acesso e de
participação dos alunos da Educação Especial, nas salas de aula comum. Por esse motivo, o AEE considera as
peculiaridades de cada aluno. Os alunos com a mesma especificidade (deficiência ou transtornos) podem
necessitar de atendimentos diferenciados.A partir deste entendimento é possível atender os alunos
individualmente ou em pequenos grupos, explicitando o tipo do AEE e os objetivos do Plano de
Desenvolvimento Individual – (PDI).
Além dos atendimentos em SRM, o professor acompanha os alunos por meio do Planejamento Colaborativo –
(PC) - Momento em que o professor da sala comum e oprofessor do AEE planejam estratégias, adequações
curriculares e de recursos para colocar em prática as ações planejadas e registrar no PDI.
E o Trabalho Colaborativo (TC) – Momento em que o professor do AEE acompanha os alunos em sala de aula
comum, auxiliando-os na aplicação das estratégias ou recursos, devidamente planejados em conjunto com o
professor da sala.
Nesse sentido, enfatizamos que o número de alunos matriculados no AEE e a diversidade do público alvo é
que determinará o número de professores que estarão atuando na sala de recursos multifuncionais e sua carga
horária, observando os atendimentos com o aluno e para o aluno, e do mesmo modo, considerando as
especificidades dos atendimentos, das deficiências e/ou transtornos.
A carga horária do professor da SRM deve ser distribuída para o desenvolvimento das
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atividades do Atendimento Educacional Especializado (AEE):
I- Atendimento das necessidades específicas do estudante público alvo da EducaçãoEspecial;
II - Apoio ao professor da classe comum e à família do estudante;
III - Adequação e construção de recursos pedagógicos de acessibilidade;
IV - Estudo e pesquisa;
V - Planejamento e trabalho colaborativo;
VI - Visitas de itinerância (deslocamento), quando o aluno pertencer à escola do entorno.
O professor de AEE tem como função elaborar seu cronograma de atividades com base no exposto, conforme
o quantitativo de alunos para atendimento, e apresentará ao gestor/coordenador da escola para validação.
✓ O Currículo na Sala Comum
A Educação Especial tem sido um grande desafio para as escolas brasileiras. Algumas políticas públicas
educacionais têm sido pensadas e implementadas para que a escola, de fato, se torne inclusiva. Isto evidencia
que a escola ainda não tem garantido os preceitos legais para os alunos com Necessidades Educacionais
Especiais (NEE). Assim, a escola ainda é uma fonte de exclusão para muitos alunos que, quase sempre, foram
confundidos como alunos desmotivados, indisciplinados ou incapazes, o que reforça o fato de haver
incompatibilidade entre seus valores, ritmos e interesses com os que eram veiculados na escola.
É importante destacar que a exclusão não se dar apenas dentro da escola, mas na sociedade que de certa maneira
se constituiu ao longo dos anos sem uma formação que os levassem a refletir sobre as diferenças e aceitá-las.
Neste sentido, a escola tem seu lugar de destaque, tendo em vista que ela é a instituição responsável pela
formalização das aprendizagens. Assim, o currículo precisa ser pensado de forma que garanta aos alunos a
inclusão no processo de aprendizagem. Sabe-se que boa parte dos alunos com (NEE) estão nas escolas
garantindo apenas a presença, mas o processo de aprendizagem para estes, se encontra distante. Alguns
professores sinalizam a falta de formação como justificativa para não incluir os alunos nos processos de
aprendizagem, outros, a falta de recursos e materiais adequados, enfim, as justificativas são infindáveis.
Mas é importante destacar que os alunos precisam ter indistintamente os direitos de aprendizagem garantidos.
Para isto, o currículo precisa ser pensado e adequado às especificidades da deficiência do aluno. O currículo
não pode ser pensando apenas como listagem de conteúdo. Ele vai além de relações conteudistas.
Diante do exposto, deve-se refletir sobre a importância do papel do professor frente à diversidade da sala de
aula, principalmente quanto ao seu entendimento e à aplicabilidade do currículo escolar, que deve ser flexível
para todos os alunos e para cada um ao mesmo tempo, pois o que está em discussão, nesse momento, são as
possibilidades de aprendizagens que cada aluno apresenta individualmente e, diante disso, a capacidade do
professor buscar estratégias pedagógicas criativas e significativas que atendam todos os alunos.
Nos tempos atuais o currículo é movimento, tendo em vista que as salas de aulas são heterogêneas e lida-se
com as diferenças constantemente. Neste sentido, o currículo é adequado, pensado conforme a necessidade
emergida. Para tanto, o professor precisa ter mobilidade e autonomia. No entanto, a autonomia só é possível
quando se tem conhecimento.
No Art. 8º das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (2001) elucida que: “as
escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na organização de suas classes comuns”:
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III – flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o significado prático e instrumental dos
conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados e processos de avaliação
adequados ao desenvolvimento dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, em
consonância com o projeto pedagógico da escola, respeitada a frequência obrigatória.
A Resolução do Conselho Estadual de Educação - CEE 79/2009, faz a seguinte orientação: § 1º As escolas
devem garantir na sua proposta pedagógica a flexibilização curricular para atender às necessidades
educacionais especiais dos educandos, prevendo adaptações que proporcionem diversificação curricular para
o desenvolvimento de suas habilidades, competências e acesso ao conhecimento científico.
Nesse sentido, vale ressaltar que os documentos normativos propõem que a aprendizagem seja real, ou seja,
conseguir criar estratégias para que o aluno esteja sempre avançando, principalmente em relação a si mesmo e
não em relação aos demais colegas. Normalmente esta evolução é lenta e nem sempre a família tem
compreensão de como ocorre, passando a fazer cobranças e desacreditando na escola.
É importante frisar que, quando nos referimos às Componentes Curriculares/Disciplinas do currículo comum,
é preciso salientar que, para os estudantes surdos, a língua de instrução para aquisição dos objetos de
conhecimento/conteúdos é a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), e o Componente Curricular/ Disciplina Língua Portuguesa, na sua modalidade escrita, constitui-se numa segunda língua, conforme indica o inciso II,
§1º, Art. 14 do Decreto nº 5.626/05.
A inclusão socioeducacional dos estudantes com deficiência (cegueira, baixa visão, deficiência auditiva,
surdez, surdo-cegueira, deficiência intelectual, deficiência física ou deficiências múltiplas), transtornos globais
do desenvolvimento (autismo, Síndrome de Asperger, Síndrome de Rett ou transtorno desintegrativo da
infância) e altas habilidades/superdotação é um desafio a ser enfrentado por todos. A transformação da escola
não deve ser entendida como uma mera exigência do ordenamento legal, e sim um compromisso inadiável das
escolas, família e sociedade. Como forma de garantir a esses estudantes o acesso à educação, para isso é
preciso:
I - Promover a aprendizagem e a participação do aluno com deficiência, transtorno doespectro autista (TEA)
e altas habilidades/superdotação nas classes do ensino comum;
II - Disponibilizar no contraturno,
complementação/suplementação de ensino;

o

Atendimento

Educacional

Especializado

como

III- Promover a acessibilidade: física, de comunicação e de transporte;
IV- Incentivar a participação da família e da comunidade;
V- Garantir a presença do Agente da Educação Inclusiva para estudantes com deficiênciade natureza física,
múltipla, deficiência intelectual grave com comorbidades, transtornos do espectro autista que apresentam um
grave quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na
comunicação ou estereotipias motoras;
VI - Prover a acessibilidade arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos transportes, na comunicação;
VII- Promover a articulação intersetorial na implementação das políticas públicas (Educação, Saúde e Ação
Social).
De acordo o público matriculado na SRM para o AEE, a sala deverá ter na sua composição professores
especializados ou com formação em área específica do público alvo e técnicos da Educação Especial. Os
profissionais que atuam neste espaço são:
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I - Professor: professor (es) de AEE (especialistas) e professores graduados (pedagogos especializados nas
necessidades específicas do(s) aluno(s) e professores de Libras).
II- Técnicos da Educação Especial: Instrutor de Libras, Intérprete de Libras, Braillistas, Guia Intérprete. O
Tradutor/Intérprete Educacional de Libras/faz parte do quadro de Técnicos da Educação Especial, entretanto
a sua atuação é prioritariamente no espaço da sala de aula comum ou bilíngue.
III - Profissional de apoio escolar: É o profissional que acompanha, auxilia e orienta os alunos nas
atividades de vida autônoma como: higiene, alimentação e locomoção e auxiliam nas atividades pedagógicas.
São profissionais de apoio à inclusão e seu espaço de atuação é a sala de aula comum.
É pertinente sinalizar que os profissionais de apoio, deverão apoiar os alunos em todos os espaços da escola,
fundamentalmente na sala de aula comum e poderão atuar na SRM se houver necessidade.
É importante que o professor enxergue o estudante público-alvo da Educação Especial/Inclusiva como alguém
que possui especificidades sim, mas que também tem possibilidades. Desta forma, estando esses estudantes
incluídos em classe regular, as habilidades e competências são as mesmas exigidas para os demais educandos
matriculados na educação básica, desde quando as suas diferenças sejam contempladas no processo
educacional. Assim sendo, ao surdo não será exigida a habilidade de ouvir e falar uma língua, ao mesmo tempo
em que para o cego não será esperado o desenvolvimento da habilidade de ver, enquanto que do surdocego
não se deve esperar que ele veja, ouça e fale. Portanto,as competências e habilidades desenvolvidas na escola
devem se dar a partir da perspectiva do potencial do estudante e não da sua falta.
Para uma efetiva aprendizagem e sucesso das práticas pedagógicas em uma escola que se orienta pela marca
da inclusão, o currículo deve ser apoiado por componentes específicos do Atendimento Educacional
Especializado, tais como: Ensino do Sistema Braille, Técnicas de Soroban, Orientação e Mobilidade, Educação
Física Adaptada, Aulas de Atividade da Vida Autônoma, Ensino do Uso de Recursos de Tecnologia Assistiva,
Ensino do Uso da Comunicação Alternativa e Aumentativa, Ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras),
Intérprete de Libras/Língua Portuguesa, Guia Intérprete para Surdos-cegos; Estratégias para o
Desenvolvimento dos Processos Mentais, Ensino de Escrita Cursiva, Ensino do Uso de Recursos Ópticos, Não
Ópticos, Informática Acessível, etc.
Ainda em relação à ação pedagógica em classe comum, a inclusão dos estudantes com deficiência intelectual,
assim como para qualquer outro tipo de deficiência, exige flexibilizações no currículo, uma vez que é
característica inerente a quem possui esta deficiência apresentar dificuldade para mobilizar os seus próprios
recursos cognitivos internos de modo eficiente. Logo, os avanços na escolaridade do estudante com deficiência
intelectual depende muito da mediação do professor da sala regular e outros profissionais como
opsicopedagogo do município (alunos precisam ser encaminhados para análise e possível acompanhamento)
que deve oferecer-lhe atividades diversificadas, com ênfase no desenvolvimento de habilidades, reconhecendo
e valorizando os seus progressos.
A Secretaria Municipal de Educação, pretende através da proposta de Educação Especial na Perspectiva
Inclusiva, colaborar com a construção e fortalecimento das escolas públicasnuma perspectiva inclusiva ede
qualidade para os diferentes indivíduos que dela fazem parte.
As flexibilizações curriculares para o público da Educação Inclusiva dizem respeito às Diretrizes da Educação
Inclusiva no Estado da Bahia(2017):
Temporalidade: considerar o tempo que o estudante necessita para atingir os objetivos educacionais e efetivar
suas
tarefas.
Viabilizar
tempo
adicional
nos
momentos
avaliativos.
Organização da classe: posicionar o estudante na turma de modo que não esteja isolado e tenha a colaboração
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dos
colegas
no
processo
de
ensino
e
aprendizagem.
Conteúdos e objetivos: oferta de sistema aumentativo e alternativo de comunicação, retomada de conteúdos
para
garantir
a
aprendizagem
através
da
mediação
do
professor.
Procedimentos didáticos, recursos pedagógicos e atividades: selecionar conforme as especificidades
educacionais do estudante.
Avaliação: oferta de instrumentos de avaliação acessíveis à linguagem do estudante.
A escola é, dentre outras coisas, a instituição responsável pela formalização das aprendizagens. Ela precisa se
calçar de ações que garantam a todos indistintamente a aprendizagem com qualidade. Para tanto, o currículo
precisa ser pensando e refletido constantemente e com a atenção devida, para não se criar situações de
exclusões. É importante reafirmar que o currículo vai além de uma relação de conteúdo. Há embutido neste
um pensar metodológico, uma adequação de modo que garanta a todos, aprendizagens significativas.
A LDB 9394/96 no artigo 59 versa sobre a organização dos sistemas de ensino referente a organização da
mesma para garantir a Educação Especial, inclusive referente ao currículo e metodologias. As diretrizes para
a Educação Especial vêm reafirmar que o currículo no ensino regular precisa favorecer o trabalho com as
diferenças, garantindo adequações necessárias.Para que isto ocorra, seja na adequação do conteúdo, seja a
escolha mais adequada da metodologia ou adequação dos recursos a serem utilizados de modo que todas estas
ações possam garantir de fato a inclusão dos alunos na escola.
Neste sentido, toda a escola precisa pensar a Educação Especial e sempre que necessário fazer as adequações.
Nesta perspectiva, o professor e o coordenador pedagógico precisam ser pesquisadores e estudiosos constantes,
além de exímios observadores, para que a tomada de decisão quanto às adequações sejam as mais assertivas.
As dificuldades de aprendizagem dos alunos que apresentam deficiências, ou outros transtornos, manifestamse como um contínuo, incluindo desde situações leves e transitórias que podem ser passíveis de intervenção
pedagógica, com estratégias metodológicas adotadas cotidianamente, até situações mais graves e permanentes
que requerem recursos e serviços especializados para sua superação, como vimos acima.
O atendimento para os educandos com dificuldades, requer respostas educacionais adequadas, envolvendo a
flexibilização curricular, que pode configurar poucas ou variadas modificações no fazer pedagógico, para
superação das barreiras que impedem a aprendizagem e a participação dos alunos que apresentam dificuldades
em seu processo de escolarização.
Isto posto, as decisões sobre as adequações a serem feitas no currículo não pode estar baseada sobre o que se
entende que sejam as características de aprendizagem próprias de cada deficiência, mas partir das análises reais
dos alunos e respostas destes ao desenvolvimento de atividades e vivências da sala de aula. Isto significa que
em muitos momentos é um trabalho subjetivo que requer do professor atenção e sensibilidade para a tomada
de decisão na condução do trabalho.
O currículo ou qualquer intervenção para que seja de fato significativo precisa partir da realidade da escola, do
aluno. Por isso a relevância do estudo constante e o olhar investigativo do professor da sala regular, do AEE e
do coordenador pedagógico. O trabalho a ser desenvolvido dentro da escola precisa ter enfoque colaborativo,
com os próprios pares do interior da escola, bem como os pares externos, principalmente a depender da
deficiência e o nível da mesma, este trabalho com equipe multidisciplinar se fará necessário para o
desenvolvimento educacional de cada educando.
✓ Compreende a Inclusão/Diversidade?
A BNCC não trás em suas páginas um tópico específico sobre a inclusão, mas espalha em toda a base dicas de
como esta compreende a questão da inclusão/diversidade. No próprio texto da base, encontramos que esta tem
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como objetivo “a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva”. Ou seja, a inclusão faz parte
de sua constituição, devendo ser trabalhada constantemente para podermos alcançar uma sociedade justa e
democrática.
A inclusão deve ser ensinada de modo integral desde o Berçário. Quando ensinamos sobre o respeito ao
diferente, estamos fazendo da inclusão algo natural ao indivíduo.
Nas 10 competências básicas para a educação, se prestarmos atenção, perceberemos que nas questões 8 e 9
está incorporada a ideia de inclusão e respeito.
8. Autoconhecimento e reconhecimento de suas emoções e dos outros com capacidade de lidar com elas e com
a pressão do grupo.
9. Exercício da empatia, diálogo, resolução de conflitos e cooperação, fazendo-se respeitar e promover respeito
ao outro.
Ao reconhecermos as emoções dos outros, compreendemos o diferente e o aceitamos como pertencente ao
nosso grupo. Assim como a exercício da empatia e cooperação.
A BNCC propõem um desafio para a educação, ao colocar a inclusão como algo integrante da mesma. Algo
que devia ser natural ao cidadão, que é o respeitar o próximo em suas limitações e características.
Mesmo não vindo explícito no corpo da BNCC, a mesma não deixou de amparar os alunos com NE em suas
entrelinhas. Com isso se faz necessário que os profissionais da educação faça essa releitura identificando e
respeitando os direitos, diferenças e limitações dos educandos em suas especificidades.
✓ Da Avaliação na Educação Especial
A avaliação, entendida como um processo indissociável do fazer pedagógico deve ser proposta como um meio
de expressar os avanços dos educandos com NEE ou não, apontando os desafios a serem enfrentados, além de
orientar as intervenções voltadas à aprendizagem daqueles que necessitam de assistência específica, pois
conforme Luckesi (2000, p.20), “Seja pontual ou contínua, a avaliação só faz sentido quando leva o
desenvolviemnto do educando”.
Segundo a Resolução do CME n. 01, de 27 de maio de 2016 e Parecer nº 008/2017,aprovado em: 12/12/2017,
dispõe sobre a educação escolar de alunos com deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas
habilidades/ Superdotação nas escolas da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Riachão das Neves, Estado
Federado da Bahia, e dá providências correlatas. Quanto ao processo avaliativo, estes documentos nos traz que
os Conselhos de Classe, ao final de cada ano letivo, deve aprovar relatório descritivo circunstanciado de
avaliação, elaborado pelo professor da sala regular e do AEE, contendo parecer conclusivo sobre a situação
escolar dos alunos.
Ainda no Art. 16 desta Resolução, o professor da sala de aula regular da Educação Infantil, do Ensino
fundamental anos iniciais e finais deverá elaborar relatório conclusivo ao final de cada ano letivo;
Alunos público da Educação Especial que apresentem limitações cognitivas, como o deficiente intelectual e
demais com NEE, por exemplo, deve ter relatório descritivo feito pelo professor da sala regular e outro pelo
professor da sala de recursos e psicopedagogos versando sobre o processo de aprendizagem (a cada Trimestre).
Estes alunos devem ser avaliados em relação a si mesmo, e não em relação à turma. Os relatórios devem
permanecer uma cópia na pasta do aluno na secretaria da escola e outra entregue à família.
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No caso do Ensino Fundamental – Anos Finais e EJA, deverá ser feito um único relatório organizado de forma
coletiva (por Área de Conhecimento), no qual cada professor deverá assiná-lo bem como o Coordenador
Pedagógico e/ou Gestor Escolar e demais profissionais que faz parte do acompanhamento deste educando.
✓ Avaliação na Sala Regular
A avaliação da aprendizagem torna-se um processo mais complexo com a proposta de inclusão dos estudantes
da Educação Especial, visto que a orientação é que os professores concebam o processo avaliativo como
contínuo e cumulativo, de modo que as escolas não promovam o estudante tendo como critério apenas a
deficiência, sem lhe oferecer condições de aprendizagem e deixando de considerar o desenvolvimento singular
de cada indivíduo.
A atribuição de conceitos/notas graciosas e a promoção de alunos com deficiências, mesmo quando eles não
demonstram aprendizagem é uma forma de agir interpretada como uma atitude de exclusão, assistencialista,
piedosa ou até mesmo de descaso.
A equipe pedagógica e os professores devem construir seus próprios instrumentosde acompanhamento das
aprendizagens. Alguns instrumentos que podem ser utilizados são: diários de classe, relatórios, fichas contendo
indicadores, questionários, entrevistas, e tantos outros que possibilitem conhecer o potencial de aprendizagem
dos alunos com deficiência intelectual e diferenciar o desenvolvimento realdeste potencial. O importante é que
a equipe da escola compartilhe a análise dos dados avaliativos, relativizando-os com os fatores que interferem
na aprendizagem escolar e, se necessário, complementar as informações com a participação de outros
profissionais.
É fundamental ter clareza que a avaliação é um processo contínuo e compartilhado pela equipe da escola, tendo
características pedagógicas, ou seja, todos os dados devem ser favorecedores da intervenção educativa, da
busca de alternativas para que o aluno alcance o conhecimento, mesmo que de forma diferenciada dos outros
alunos.
Outro ponto a considerar é que o processo avaliativo é de responsabilidade do professor decada Componente
Curricular/Disciplina e não do professor de AEE, que, neste caso, tem a atribuição de orientar o docente da
sala regularneste processo.
A escola deve considerar a capacidade própria de aprender e a particularidade do processo de apropriação do
conhecimento por parte do aluno com deficiência, o que diferencia do aluno dito “comum”, assim, sem
desconsiderar a importância e a absoluta necessidade de investimento na aprendizagem dos conteúdos
curriculares.
A escola deve dirigir um olhar avaliativo específico, único e não comparativo com o seu grupo, mas sim, com
ele mesmo, ou seja, observar o quanto foi possível avançar, quais os conhecimentos que foram apropriados,
sua forma em lidar com a escrita, a leitura, o cálculo, o desenho, as representações, suas expressões e as
inúmeras manifestações de conhecimento. Portanto, a decisão sobre sua promoção ou não, estará baseada em
critérios específicos e nas propostas delineadas em sua Adequação Curricular Individual.
A equipe pedagógica deverá pensar o alunocom NEE na sua perspectiva e não comparar com os demais
colegas, pois cada um apresenta uma maneira individual de construir o seu conhecimento. Cabe aos educadores
e demais membros da equipe escolar acreditar no aluno e no seu potencial para que a partir daí ele possa se
sentir seguro e amado na instituição de ensino ao qual se encontra inserido.
A inquietação se sobressai em relação aos estudantes com deficiência intelectual, múltipla deficiência e
TGD(Transtorno Global de Desenvolvimento), visto que, para aqueles que possuem deficiência visual e surdez
sem comprometimento intelectual a exigência é que, no processo avaliativo, sejam ofertados instrumentos de
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avaliação acessíveis aos sistemas de comunicação deles: Braille e Libras, respectivamente. No caso do
estudante surdo, a Língua Portuguesa deve ser tratada pedagogicamente como segunda língua, implicando,
desse modo, que a sua avaliação seja diferenciada, respaldando-se nos processos de produção escrita similares
ao de um estrangeiro.
No entanto, ainda existe muitas escolas que reservam uma semana em cada trimestre letivo para aplicação de
instrumentos como provas e testes, como se estes fossem mais importantes no processo avaliativo do estudante.
Valorizar estes instrumentos em detrimento das outras formas de avaliar é fortalecer os mecanismos de
produção de desigualdades e condenar os estudantes que tem deficiência e Transtorno Global de
Desenvolvimento ao fracasso.
As avaliações serão organizadas em conformidade com as adequações curriculares caso existam, para que o
aluno seja acompanhado em seu desenvolvimento individual, independentemente de estar acompanhando ou
não o nível da turma. Sendo assim, o mais importante é o professor ter consciência de que o processo avaliativo
de qualquer estudante se constitui de vários momentos, diversas formas e com a utilização de vários
instrumentos. Ter o hábito de observar e fazer registros do desempenho dos estudantes, no que se refere à
realização das atividades em sala de aula, apresentação de pesquisas extraclasse e a interação com os colegas
na turma podem compor o processo de avaliação formativo desenvolvido pelo professor.
A observação é o instrumento mais recomendado para a coleta de informação do contexto educacional escolar.
O professor deve aprimorar seu olhar para o potencial do aluno, observar suas condições de aprendizagem,
suas evoluções, seu desempenho escolar, sem que seja necessário criar situações artificiais de avaliação.
Outra estratégia interessante de avaliação da aprendizagem é a análise da produção escolar dos alunos, ou seja,
analisar seus cadernos, folhas de exercícios, desenhos, figuras, relatos orais, fotos, outros trabalhos realizados
em sala de aula bem como relatos da convivência familiar.
Vários instrumentos podem ser utilizados com sucesso para avaliar os alunos, permitindo um acompanhamento
do seu percurso escolar e a evolução de suas competências e de seus conhecimentos. Um dos recursos que
poderá auxiliar o professor a organizar a produção dos seus alunos e por isso avaliar com eficiência é utilizarse de um portfólio.
A utilização do portfólio permite conhecer a produção individual do aluno e analisar a eficiência das práticas
pedagógicas do professor. A partir da observação sistemática e diária daquilo que os alunos são capazes de
produzir, os professores passam a fazer descobertas a respeito daquilo que os motiva a aprenderem, como
aprendem e como podem ser efetivamente avaliados.
Nesse contexto, os avanços e necessidades do aluno devem ser registrados através de Relatório de
Acompanhamento Pedagógico (a cada Trimestre), elaborado pelo professor da SRM. Esse relatório deve
contemplar os avanços do aluno de forma qualitativa, suas necessidades específicas e acadêmicas, aspectos
relativos à promoção, bem como a necessidade de continuidade do apoio ao aluno em SRM. Vale salientar que
este relatório deverá ser arquivado na pasta individual do aluno. O processo de avaliação deve ser assim,
diversificado, objetivando a aprendizagem e não a classificação, retenção ou promoção dos estudantes. Cabe
à escola propor estratégias que favoreça a construção coletiva do conhecimento por todos os envolvidos no
processo de ensino-aprendizagem.
Trimestralmente, será realizada avaliação dos resultados do trabalho realizado na salade recurso
multifuncional, onde se verificaráse os objetivos traçados para o aluno no PDI foram alcançados, se há a
necessidade de reordenamento ou elaboração de novos objetivos deste plano, sempre observando a necessidade
de minimização ou eliminação de barreiras visando sempre a inclusão e não a inserção, ou seja, é preciso que
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estes alunos realmente estejam inclusos neste processo de ensino–aprendizagem com plena participação,
respeitando suas especificidades.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
502 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

4.3.6 Educação de Jovens e Adultos

Produção da farinha de mandioca (Casa de farinha)

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) constitui-se em uma modalidade da Educação Básica inserida nas
políticas públicas nacionais e visa assegurar aos jovens, adultos e idosos o direito à educação de qualidade,
considerando a especificidade do seu tempo humano, valorizando saberes e as experiências adquiridas ao
longo de sua trajetória de vida que devem nortear o currículo, ancorados em uma concepção de educação e de
mundo peculiar a esses sujeitos.
É uma modalidade de ensino que tem como objetivo garantir o acesso à formação intelectual, cultural
e profissionalizante àqueles que historicamente tiveram negado o direito à educação em seu devido tempo e
espaço. Destaca-se as funções da Educação de Jovens e Adultos: função reparadora, função equalizadora e a
função qualificadora tendo em vista, que uma das principais características dos alunos da EJA é a distorção
idade-série.De acordo Laurindo (2017):
O público da EJA apresenta diversos motivos para justificar seu ingresso na escola, como
por exemplo, desenvolvimento da aprendizagem em curto espaço de tempo, diferente do
tempo normal e adequado, ou seja, alijeiramento do processo de ensino-aprendizagem,
visto que cursa duas séries em um ano escolar e tem os conteúdos da série regular
condensados para atender ao funcionamento da modalidade EJA, várias reprovações e a
necessidade de trabalhar precocemente para contribuir no orçamento familiar. Assim,
quando retornam à escola, suas necessidades de aprendizagem sãooutras.

Função reparadora: não se refere apenas à entrada dos jovens e adultos no âmbito dos direitos civis, pela
restauração de um direito a eles negados – o direito a uma escola de qualidade, mas também ao reconhecimento
da igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano de ter acesso a um bem real, social e simbolicamente
importante. Porém, não podemos confundir a noção de reparação com a de suprimento. Para tanto, é
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indispensável um modelo educacional que crie situações pedagógicas satisfatórias para atender às necessidades
de aprendizagem específicas de alunos jovens e adultos.
Função equalizadora: relaciona-se à igualdade de oportunidades, que possibilite oferecer aos indivíduos
novas inserções no mundo do trabalho, na vida social, nos espaços das estéticas e nos canais de participação.
Nessa linha, a EJA representa uma possibilidade de efetivar um caminho de desenvolvimento a todas as
pessoas, de todas as idades, permitindo que jovens e adultos atualizem seus conhecimentos, mostrem
habilidades, troquem experiências e tenham acesso a novas formas de trabalho e cultura.
Função qualificadora: refere-se à educação permanente, com base no caráter incompleto do ser humano, cujo
potencial de desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em quadros escolares ou não-escolares. Mais
que uma função, é o próprio sentido da educação de jovens e adultos.
Nessa direção, Gadotti (2000) apud Laurindo (2017) ressalta que é
preciso garantir os direitos à educação dos sujeitos que se encontram vulneráveis
socialmente, pois o analfabetismo representa a negação da cidadania plena, uma vez que o
direito à educação não se limita ao acesso à escola, ele precisa perpassar o contexto da sua
permanência no sentido de dar condições de apropriação de cultura pelo jovem e adulto.

Ademais, oferecer caminhos para que esse direito seja respeitado é também caracterizar o ensino da EJA
enquanto espaço de luta e de conquistas frente ao que estabelece a Declaração Universal dos Direitos Humanos
(1948) em seu artigo 26. Assim, o direito e oportunidades de acesso à leitura e à escrita vislumbra uma
formação além do ambiente escolar, ou seja, uma formação do homem social.
Nesse sentido, entende-se que educar jovens e adultos não é um ato apenas de ensino aprendizagem é a
construção de uma perspectiva de mudança. Compreende-se que o aluno da EJA possui necessidade
educacional especial independente de ter ou não deficiência, uma vez que esses, em sua maioria, são alunos
que vão para a escola após um longo dia de serviço, com a mente jácansada.
Desse modo, a maioria dos alunos da EJA tem a necessidade de voltar à escola para se sentir incluso na
sociedade, pois procura melhores condições de vida, almeja um emprego, um melhor cargo no trabalho,
adquirir a carteira nacional de habilitação, entre outras ações.
Muitos buscam a leitura com o objetivo de serem mais participativos e críticos na sociedade e até por motivos
religiosos como o sonho de conseguir ler a bíblia, além de uma realização pessoal, principalmente. Para os
mais idosos que às vezes são motivos de chacotas por estarem estudando nessa fase da vida, a vontade de
aprender coisas novas supera tudo.
A EJA tem um público específico, carregado de complexidades, pois, no contexto geral, é formada por pessoas
que não tiveram acesso à escolaridade na idade certa por diversos fatores, como: evasão devido a causas sociais
e econômicas, falta de políticas públicas educacionais efetivas, etc. Portanto, é necessário que os professores
tenham consciência que os alunos da EJA são sujeitos privados dos bens simbólicos que o processo da
escolarização deveria ter-lhes garantido (SOARES et. al, 2011). Diante disso, é preciso ter a consciência que
a Educação de Jovens e Adultos foi uma vitória construída ao longo do tempo, principalmente pela
contribuição freiriana.
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4.3.6.1 Contexto Histórico da Educação de Jovens e Adultos no Brasil

Corte de cana-de-açúcar

A Educação de Jovens e Adultos, nasce na década de 60, período em que há campanhas dealfabetização em
massa para os milhares de jovens, adultos e idosos. São criados o Movimentode Educação de Base (MEB) e
o Movimento de Cultura Popular, integrados à luta pelo direito aotrabalho digno, à moradia, à cultura, à
preservação da memória a partir dos sujeitos do campo, indígenas, operários e trabalhadores informais,
sindicalistas, coletivos em condições de vulnerabilidade econômica, de desigualdade de oportunidades
educativas (ARROYO,2005), inspirados no pensamento educacional de PauloFreire.
As contribuições da Educação Popular está na centralidade dos educandos, sujeitos de aprendizagem e
produção de cultura, como processo de formação humana que visa transformação social (FREIRE,2005).

Sob o domínio do Governo Militar, a partir de 64, estas ações são reprimidas e cria-se o Movimento Brasileiro
de Alfabetização (MOBRAL) e introduz no país o conhecido ensino supletivo e somente com a Constituição
Cidadã, através da Lei 9394/96 (LDB), o Brasil passou a adotar umprocesso de ensino e aprendizagem próprios
para Jovens e adultos, como uma política de direito e não mais de reparação.
Esses direitos à EJA, expandem também na LDB/1996 e estabelece que os sistemas de ensino assegurarão
gratuitamente aos jovens e adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades
educacionais apropriadas [...] (art. 37 , § 1). A Lei assegura a oferta da educação de jovens e adultos mediante
cursos regulares presenciais, à distância e de exames supletivos.
Nesse contexto, insere-se o direito da alfabetização do adulto à educação como necessidade básica para a vida,
trabalho e cidadania. Também se considera que:
A alfabetização é um pilar indispensável que permite que jovens e adultos participem de
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oportunidades de aprendizagem em todas as fases do continuum da aprendizagem. O direito
à alfabetização é parte inerente do direito à educação. É um pré-requisito para o
desenvolvimento do empoderamento pessoal, social, econômico e político. A alfabetização
é um instrumento essencial de construção de capacidades nas pessoas para que possam
enfrentar os desafios da sociedade. (UNESCO, 2010, p.07).

As políticas públicas de educação de jovens e adultos ao longo dos tempos vêm sendo construídas a partir dos
fundamentos legais. Tem como princípio a Constituição Federal de 1988, que expressa ser dever do Estado a
obrigatoriedade da Educação Básica, como direito subjetivo de todos os cidadãos, conforme se estabelece:
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia
de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete)
anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela
não tiveram acesso na idade própria.

Com base no exposto, assegura-se na Constituição Federal o direito para aqueles que não tiveram oportunidade
de estudarem no tempo certo. Assim é de obrigatoriedade a oferta de matrícula. Também é garantida o direito
do adulto ao estudo segundo as Conferências Internacionais realizada no Brasil em dezembro 2009, e
documentos internacionais: Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e a Declaração Mundial sobre
Educação para Todos(1990).
Para suprir a necessidade e compensação da escolaridade perdida, a EJA, surge como uma política que deve
ser adotada como direito subjetivo de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de
Jovens e Adultos como modalidade de ensino constante da estrutura da educação nacional, com finalidades e
funções específicas: reparadora – reconhecimento da igualdade humana de direitos e o acesso aos direitos
civis, pela restauração de um direito negado; equalizadora – proporcionar igualdade de oportunidades de
acesso e permanência na escola e; qualificadora – viabilizar a atualização permanente de conhecimentos e
aprendizagens contínuas (SOARES , 2006, p. 13).
As funções estabelecidas nas Diretrizes Curriculares para EJA (2000), garante o direito de acesso como
também a permanência na oferta de uma aprendizagem contínua para os adultos. Dessa maneira, os princípios
norteadores da EJA são a equidade, diversidade, a inclusão e a qualidade social, impulsionando uma educação
que possibilite a superação das desigualdades sociais.
Contempla-se nesse contexto que a equidade deve ser garantida no contexto, espaço da educação de jovens e
adultos, como forma pela qual se distribuem os bens sociais de modo a garantir uma redistribuição e alocação
em vista de mais igualdade, consideradas as situações específicas [...]. Nesse sentido, os desfavorecidos frente
ao acesso e permanência na escola devem receber proporcionalmente maiores oportunidades que os outros.
(Parecer CEB 11/2000. In: SOARES, 2006, p. 39).
Segundo as Diretrizes Curriculares para EJA (2000), os bens sociais devem favorecer a igualdade no sentido
de oportunizar acesso e permanência na promoção de uma educação que valorize os direitos negados
destessujeitos.
A EJA é expressa por meio de Documentos Legais como Parecer CEB 11/2000, tendo como destaque a
inclusão do Idoso. A Conferência Nacional de Educação Básica (2008), estabelece políticas públicas para EJA
pautadas na inclusão e qualidade social, superando limites das desigualdades e injustiças.

Nesse contexto, a Educação de Jovens e Adultos prima-se em garantir a qualidade priorizando a igualdade de
acesso e permanência. Assim, nesse processo a inclusão social é um dos desafios para século XXI, porque
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perpassa por mudanças estruturais nos sistemas educacionais por envolver diversos segmentos excluídos
socialmente.
É importante e necessária a valorização da aprendizagem contínua em todas as fases da vida. A EJA tem como
proposta:
• alfabetizar quem não teve oportunidade de estudar na infância ou àquelas que por algum motivo
tiveram de abandonar aescola;
• preparar os alunos para o mercado detrabalho;
• ampliar seu conhecimento com experiências individuais e coletivas pela atuação do professor a quem
cabe garantir as diferenças e as individualidades.
Nesse contexto, educação escolar passa a ser um instrumento de cidadania que possibilita aos jovens e adultos
a sua inclusão social, passando então, a procurar a escola na busca de uma maior qualificação profissional,
exigida pelo mercado de trabalho através da oferta de educação formal, permitindo-lhes assim, o pleno
exercício da cidadania. Para tanto, no município de Riachão das Neves - BA, a EJA viabilizará ações
pedagógicas para mediar à aprendizagem dos adolescentes, jovens e adultos.
De acordo com art. 22 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394/96), a Educação
Básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o
exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores (BRASIL,
1996), fato que confere ao Ensino Fundamental um caráter de terminalidade e de continuidade ao mesmo
tempo.
Neste sentido, compreende o estabelecimento de funções que visem à regularização da educação e
contextualiza os conteúdos e metodologias, conforme estabelece as funções: reparadora, equalizadora e
qualificadora, as quais são citadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais - Parecer CNE/CEB N°. 11/2000,
para a EJA. Estas salientam os princípios da proporção, equidade e diferença, diante dos desafios da
diversidade de pessoas e para atender as suas singularidades.
A legislação da EJA (como é conhecida a Educação de Jovens e Adultos) tem como referências os seguintes
documentos os quais amparam o direito do adulto o acesso à escola Pública:
a) A Constituição da República Federativa do Brasil de l988, que assegurou aos jovens e adultos o Direito
Público Subjetivo ao Ensino Fundamental Público e Gratuito.
b) A nova Lei de Diretrizes e Bases, Nº 9394/96, que destaca a integração da EJA à Educação Básica observada a sua especificidade, garantiu a flexibilidade da organização do Ensino Básico, inclusive a
aceleração de estudos e a avaliação de aprendizagens extraescolares, estabeleceu as idades de 15 e 18 anos
para o Ensino Fundamental e Médio, além de diminuir as idades mínimas dos participantes dos Exames
Supletivos (15 anos para o Ensino Fundamental e l8 anos para o Ensino Médio).
c) O Parecer 11/2000 e a Resolução 01/2000 - ambos do Conselho Nacional de Educação, instrumentos que
apresentam o novo paradigma da EJA, sugerem: extinguir o uso da expressão supletivo; restabelecer o limite
etário para o ingresso na EJA (15 anos para o Ensino Fundamental e l8 anos para o Ensino Médio); atribuir à
EJA as funções: reparadora, equalizadora e qualificadora; promover a formação dos docentes e contextualizar
currículos e metodologias, obedecendo os princípios da Proporção, Equidade e Diferença; as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação e Jovens e Adultos.
A política pública da Educação de Jovens e Adultos estabelece a garantia de uma educação para todos aqueles
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que não tiveram acesso ou oportunidade de estudos no Ensino Fundamental e Médio na idade própria,
conforme estabelece o caput do art. 37, da LDBEN-Lei nº 9.394/96.
O Parecer do CNE/CEB nº 3, de 15 de junho de 2010, estabelece novos olhares sobre os conceitos de “idade
própria” e “idade regular”, à luz do novo conceito de “educação ao longo da vida” ou “aprendizagem ao longo
da vida”, evidenciando os saberes como elemento indissociável dos processos de ensino e aprendizagem,
tendo, como perspectiva, a diversidade dos sujeitos aprendizes.
A oferta da EJA se estabelece para os sujeitos de 15 a 17 anos, por meio de uma atividade educativa própria,
que respeita o seu tempo humano com base nos aspectos e princípios lógicos e teórico-metodológicos, em
diálogo com as várias adolescências, respeitando o seu tempo/espaço.
O Ensino Fundamental também se estabelece para os maiores de 18 anos, levando-se em consideração as
características e aspectos da condição de vida e de trabalho da juventude e adultos, bem como para os idosos,
compreendendo toda a educação básica (Alfabetização, Ensino Fundamental e Ensino Médio), fortalecendo
sua formação ao longo da vida. Vale ressaltar que a EJA não se confunde com a regularização de fluxo.
A Resolução do CEE Nº 239, de 2011, dispõe sobre a oferta da Educação Básica de Jovens e Adultos no Estado
da Bahia, com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais emanadas pelo Parecer do CNE/CEB Nº 6, de 7 de
abril de 2010, e pela Resolução Nº 3, no Decreto Nº 5.115 de 23 de julho de 2004, e nas Normas
Complementares emanadas do Conselho Estadual de Educação e da Secretaria da Educação do Estado da
Bahia.
Destaca-se, portanto, a importância de se estruturarem as ofertas de modo presencial ou semipresencial, anual
ou semestral, em regime de alternância, em grupos constituídos com base na idade e em outros critérios, ou
por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem o requerer, legitimando
a autonomia da construção de uma oferta específica para o seu sujeito, seja ele do campo, quilombola, indígena,
dos centros urbanos, seja da periferia, com deficiências especiais, da socioeducação, das unidades prisionais;
esteja ele dentro ou fora do mercado de trabalho.
A proposta curricular da EJA se alicerça em princípios e valores definidos nas Diretrizes Curriculares
Nacionais, em consonância com a identidade dos estudantes e suas práticas sociais, com os conceitos escolares
socialmente significativos, os quais são relacionados com os conhecimentos adquiridos pelos estudantes na
vida cidadã e no mundo do trabalho e com o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, competências,
valores e posturas éticas e na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Assim, a organização curricular da EJA se estabelece por meio de Eixos e Temas Geradores das práticas
sociais, segundo os quais são construídos saberes diversos que devem ser respeitados, valorizados e ampliados
com os saberes das diversas áreas do conhecimento no seu processo de escolarização.
Nessa perspectiva, destacam-se os direitos civis, públicos e sociais, do trabalho, do consumidor, direitos
humanos, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, meio ambiente, saúde, empreendedorismo,
identidade, ciências, arte, cultura e tecnologias, projetos de vida, por meio de metodologias que considerem o
pluralismo e a diversidade de concepções pedagógicas, a interdisciplinaridade, a organização dos tempos e
espaços além do uso de materiais didáticos específicos, (conforme as necessidades dos estudantes) concepção
de avaliação contínua, com estudos de recuperação, preferencialmente em paralelo aos períodos de
desenvolvimento das etapas dos cursos, assegurando a livre circulação dos estudos, equivalência e
reclassificação.
No cenário educacional, os sujeitos da EJA configuram-se como aqueles que não tiveram passagens anteriores
pela escola ou, ainda, aqueles que não conseguiram acompanhar e/ou concluir a Educação Básica, evadindo
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da escola pela necessidade do trabalho ou por histórias margeadas pela exclusão por raça/etnia, gênero,
questões geracionais, de opressão, entre outras. Arroyo (2005, p. 30) assevera que:

Os jovens-adultos populares não são acidentados ocasionais que, gratuitamente,
abandonaram a escola. Esses jovens e adultos repetem histórias longas de negação de
direitos. Histórias que são coletivas. As mesmas vivenciadas por seus pais e avós; por
sua raça, gênero, etnia e classe social.
Freire (1996, p. 109), por sua vez, diz que:
A EJA se insere em um campo de tradição e de luta pelo direito à educação para todos, mas,
principalmente, porque não se resume aos processos formais de transmissão e aquisição de
aprendizagens; vai além: pretende ocupar-se dos diferentes saberes e dos diferentes processos
de aquisição e produção de novos conhecimentos, o que pressupõe a existência de sujeitos que
se constituem como autores de seu próprio processo de aprendizagem. Sujeitos ‘capazes de
pensar a si mesmos, capazes de intervir, de transformar, de falar do que fazem, mas também
do que sonham, do que constatam, valiam, valoram, que decidem e que rompem como
estabelecido.

Assim, um currículo para a EJA não pode ser previamente definido, se não passar pela mediação como
estudantes e seus saberes e com as práticas dos professores, o que vai além do regulamentado, do consagrado,
do sistematizado em referências do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, para reconhecer e legitimar
currículos praticados, construídos coletivamente que contemplem a diversidade sexual, cultural, de gênero, de
raça/etnia, de crenças, valores e vivências específicas dos sujeitos da EJA (BAHIA, 2011).
De acordo com Freire (2001, p.15), o conceito de Educação de Adultos vai se movendo na direção da Educação
Popular, à medida que a realidade vai fazendo exigências à sensibilidade e à competência científica dos
educadores e educadoras, o que requer formação específica e permanente, tendo como premissa o papel do
professor como mediador e o aluno como protagonista, no que tange a sua aprendizagem.
Deste modo, segundo Arroyo:
Para a garantia do direito dos jovens, adultos e idosos à Educação Básica, o currículo
deverá ser pautado em uma pedagogia crítica, que considere a educação como dever
político, com espaço e tempo propícios à emancipação dos educandos e à formação
da consciência crítico-reflexiva e autônoma. (BAHIA, 2011).
A EJA é uma modalidade de ensino singular quanto ao seu público. A heterogeneidade é o que predomina e
faz com que a práxis educativa se constitua em um imenso desafio. Nesse sentido, o direito à educação na
EJA, parte do pressuposto de que todos(as) devem ter acesso à educação de qualidade, de modo que sejam
atendidos sem distinção. Dessa forma, busca-se dar um novo direcionamento para uma história marcada pela
negação e exclusão de direitos, por tanto tempo, desse público.
Essa modalidade ao longo do tempo foi caracterizada por diferentes fragilidades. O fato de apresentar um
público heterogêneo, cujo perfil vem mudando em relação à idade, as expectativas de um futuro profissional
e o comportamento, no sentido de se sentirem parte integrante do processo educacional, constituem alguns
dos fatores de fragilidade. Trata-se de um jovem ou adulto que historicamente vem sendo excluído, quer pela
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impossibilidade de acesso à escolarização, quer pela exclusão da educação regular, ou ainda, pela exigência
do mundo do trabalho.
No município de Riachão das Neves, a grande maioria dos alunos da EJA, que estão inseridos no mercado de
trabalho ou que esperam nele ingressar, não visam apenas à certificação para manter sua situação profissional,
mas esperam chegar ao Ensino Médio ou à Universidade para ascensão social e/ou profissional. Isso aumenta
a responsabilidade da Rede Municipal de Educação em assegurar o acesso, a permanência e sucesso desse
público.
É preciso considerar também, que ao chegar à escola, os alunos da EJA trazem consigo muitos conhecimentos
que podem não ser aqueles sistematizados pela escola, mas sãosaberes nascidos dos seus fazeres, que devem
ser o ponto de partida e o suporte para apropriação dos conhecimentos acadêmicos.
Dessa forma, a EJA é destinada às pessoas que não tiveram acesso ou não puderam dar continuidade aos
estudos na idade apropriada. Sendo assim, pessoas que em idade avançada foram privadas por diversos
motivos dos saberesformais constituídos pela escola, passam a ter seu direito assistido através da oferta dessa
modalidade no município de Riachão das Neves. De acordo com Laurindo (2017, p. 32):
É necessário ressaltar que a EJA possui um público com histórias de vida diferentes do
ensino fundamental regular. Muitas vezes marcadas por contínuos fracassos escolares, outras
tantas vezes, oprimidas pelas condições desfavorecidas socialmente. Por essa razão, a EJA
não faz parte de um projeto isolado, necessita de um currículo e de práticas pedagógicas
próprias, através das quais poderá se perceber de fato, a sua função reparadora, equalizadora
e qualificadora.

Para a garantia desse direito tem-se buscado a valorização da EJA ao longo dos anos até a criação do Fundo
do Desenvolvimento do Magistério (FUNDEB), elaborado com a Lei Nº11.494/2007 que comtempla todas as
modalidades da Educação Básica. A Lei de Diretrizes e Bases, Nº 9.394/96, destaca a integração da EJA à
Educação Básica observada a sua especificidade. Garante a flexibilidade da organização do Ensino Básico,
inclusive a aceleração e a avaliação de aprendizagens extraescolares, estabelecendo as idades de 15 e 17 anos
para o Ensino Fundamental e 18 para o Ensino Médio, além disso, diminui as idades mínimas dos participantes
dos Exames Supletivos,15 anos para o Ensino Fundamental e 18 anos para o Ensino Médio.
No Município de Riachão das Neves a EJA é oferecida acerca de 30 anos, apesar de ter sido regulamentada
somente em 2009. Assegurada dentro das normas legais da LDB – Lei de Diretrizes e Base da Educação
Nacional. No município, possuem 48 Unidades de Ensino, destas, 27 possuem autorização para o
funcionamento da modalidade, conforme Portatia nº 04 de 28 de dezembro de 2009, porém, 7 Unidades
Escolares possuem a modalidade implantada, 2 na sede e cinco na zona rural, contemplando turnos diurnos e
noturnos, amparadas pelo artigo 56 §2º da Lei Nº 470/2009. A Rede Municipal de Ensino compreende a
importância da oferta desta modalidade ampliando a sua abrangência não apenas nas Unidades Escolares, mas
no interior da Secretaria Municipal de Educação.
Diante das especificidades da EJA, é preciso pensar também nas particularidades da Educação do Campo, um
público que a modalidade da EJA também atende e que tem como interesse principal aprender a ler e escrever,
e com o decorrer das aulas cresce o desejo pelo conhecimento, pois o que eles viam de determinada forma,
passa a ser percebido numa ótica mais integrada e universal. Seguindo esta perspectiva, Paulo Freire afirma
que a Educação de Jovens e Adultos, não pode ser a do depósito de conteúdo, mas a da problematização dos
homens em suas relações com o mundo (2002, p.67).
Nesse sentido, na EJA, o diálogo deve ser o principal viés da aprendizagem, buscando contextualizar os
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saberes a serem desenvolvidos com a realidade do educando, fazendo-os sujeitos sociais protagonistas da
construção de seus conhecimentos. Ouvir as vozes dos alunos é também considerar e redimensionar o ensino
para um público com tantas dificuldades para compreender os conteúdos curriculares.
Dessa forma, com a educação pautada nos ideais dialógicos da autonomia e da construção do conhecimento,
onde todos possam ser sujeitos ativos na politização de uma educação de qualidade, é também buscar meios e
comprometer-se com a melhoria das condições de existência impulsionando o aluno para uma ação
transformadora.
A organização curricular da EJA (Educação de Jovens e Adultos) segue as mesmas orientações contidas no
Documento Curricular Referencial Municipal de Riachão das Neves para a Educação Infantil e Ensino
Fundamental. Traz, à luz da educação de jovens e adultos, a premente necessidade de fazer uma educação
plural para um sujeito diverso, na qual ele é o ponto de partida e de chegada para uma oferta justa e democrática,
que perpassa a ideia de construir um currículo que permita ao educador dizer quem são os seus sujeitos.
A organização curricular da EJA (Educação de Jovens e Adultos) no município de Riachão das Neves se
organiza por meio de Eixos e Tempos Formativos. O Sistema Municipal de Educação oferta a Educação de
Jovens e Adultos em dois Tempos Formativos - I e II.
O Tempo Formativo I da EJA, corresponde aos nos niciais do Ensino Fundamental e está dividido em três
Eixos. Eixo I - 1º Ano/Alfabetização, Eixo II - 2º/3º Anos e Eixo III - 4º/5º Anos. No Tempo Formativo I, cada
um dos Eixos desenvolvem-se durante um ano letivo.
O Tempo Formativo II da EJA, correspondente aos Anos Finais do Ensino Fundamental está dividido em dois
Eixos. Eixo IV - 6º/7º Anos e Eixo V - 8º/9º Anos. Cada um dos Eixos desenvolvem-se durante um ano letivo.
Conforme descrito na tabela abaixo:

1° TEMPO FORMATIVO
(ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS)

Eixo I

Eixo II

Eixo III

1º Ano

2º e 3º Ano

4º e 5º Ano.

2° TEMPO FORMATIVO
(ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS)
Eixo IV

Eixo V

6º e 7º Ano

8º e 9º Ano
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4.3.6.2 Princípios Teóricos-Metodológicos da EJA
O Currículo da Educação de Jovens e Adultos – EJA, caracteriza-se pelos princípios da interdisciplinaridade,
da flexibilidade e da não linearidade. Quanto a interdisciplinaridade, esta se apresenta através da área do
conhecimento que permite ampliar a visão de mundo do estudante da EJA, transformando saberes em
conhecimentos e conhecimento em mudança de vida, ressignificando e integrando conhecimento de modo
dinâmico, crítico e reflexivo, na perspectiva da construção de um sujeito maduro, cuja história pessoal e
saberes acumulados ao longo da vida lhes permitem uma troca e um olhar diferenciado, sobtudo aquilo que
lhe é apresentado de modo problematizador e contextualizado, a partir do lugarde fala de quem viveu e vive
a sua própria história, que nasce no senso comum, mas desenvolve-se com a ciência.
No que tange às flexibilidades, esta dialoga com a ideia de que pela natureza, o currículo da EJAconstitui-se
em Currículo Orientador, contudo, flexível, aberto, pois não constitui-se num fim em simesmo. Ele adaptase a todo e qualquer sujeito e às suas necessidades de aprendizagem, aondequer que esteja, deste modo, e de
forma inequívoca, cabe ao professor, mediador da ação pedagógica indicar novos saberes necessários e
aprendizagens desejadas conforme o seu planejamento referenciado pelos princípios norteadores da
educação de jovens e adultos, que coloca o estudante como protagonista da sua aprendizagem, na perspectiva
do seu tempo humano, histórico e social.
A não linearidade ocorre em razão dos objetivos da aprendizagem, advém dos objetos de estudo, que se
apresentam sempre de modo interdisciplinar, produzindo olhares sistêmicos sobre um mesmo processo, o
que torna a aprendizagem dinâmica, diversa e plural, possibilitando oensino e a aprendizagem dos
adolescentes, jovens, adultos e idosos da EJA, na dimensão da sua intergeracionalidade.
São elementos constitutivos do currículo da EJA:
•
•

•
•

Eixo Temático - próprios da prática social;
Tema Gerador –temáticas inerentes ao cotidiano dos estudantes; Aspectos Cognitivos e Socio
formativos-conhecimentos e comportamentos relevantes para a formação dos estudantes, ao seu
tempo humano de aprendizagem;
Aprendizagem Desejada - Aquilo que se quer aprender na perspectiva da área do conhecimento
enquanto habilidade;
Saberes Necessários – objetivos da aprendizagem a partir do tema gerador e do eixo temático, de
onde se origina os objetos de aprendizagem.

Estes, devem ser desenvolvidos no planejamento e visível nas práticas metodológicas dos educadores do
município.
No trabalho com jovens e adultos é importante o bom acolhimento, a afetividade, a valorização dos alunos e
das suas experiências de vida pelo professor, pois, essas ações podem contribuir para a construção de uma
autoimagem positiva, garantindo uma aprendizagem mais significativa e a sua autoconfiança (FREIRE, 2011).
Em síntese, sabe-se que as classes de EJA são bastante diversificadas, pois cada jovem e/ou adulto tem suas
particularidades e isso precisa ser levado em consideração a todo o momento, desde o planejamento até a sua
execução em sala de aula.
Dessa forma, valorizar sua história de vida, conhecê-los bem (ouvindos em rodas de conversa, aplicação de
questionários, pesquisas, produção textual sobre suas vivências, desafios, anseios, sonhos, projetos)
importante para obter melhores resultados e êxito no processo de ensino e aprendizagem. Uma vez
reconhecidas as especificidades desse público e partindo de sua realidade, o educador poderá conduzir melhor
o processo de aprendizagem dos diversos Componentes Curriculares.
Assim, a metodologia definida nesta Proposta, tem como objetivo orientar a ação pedagógica, de forma
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coerente com os princípios norteadores e as especificidades da modalidade, ou seja, se faz necessário que o
educador perceba o seu aluno como um interlocutor ativo do processo e como sujeito que traz consigo um
legado cultural – conhecimento do senso comum e um saber popular, construído no cotidiano, em suas
vivências com o outro e com o meio.
Assim, as orientações metodológicas deverão estar direcionadas para um currículo do tipo interdisciplinar, que
não deve ser entendido como na pedagogia tradicional, que fragmenta o processo de conhecimento e o
hierarquiza nos Componentes Curriculares. O currículo deve ter forma de organização abrangente, cujos
conteúdos culturais relevantes estejam articulados à realidade do educando.
Para tanto, se faz necessário um modelo de ensino por resolução de problemas; o uso de diferentes estratégias
metodológicas para a aprendizagem de diferentes objetos de conhecimento/conteúdos; uma aprendizagem
significativa que deve partir dos conhecimentos prévios dos alunos; e a interação entre os pares.
Nesse contexto, a atuação do educador da EJA, é fundamental para que os educandos percebam que o
conhecimento tem a ver com o seu contexto de vida, que é repleto de significação. Assim, os docentes se
comprometem, com uma metodologia de ensino que favorece uma relação dialética entre sujeito-realidadesujeito.
Para Freire (1996), a necessidade de uma pedagogia libertadora implica superar uma tradição pedagógica
mecanicista e a política do processo de conhecimento na escola, uma vez que percebe e valoriza as
diversidades culturais dos educandos como parte integrante do processo educativo.
Dessa forma, propõem-se a organização de um modelo pedagógico próprio para esta modalidade de ensino, o
qual propicie condições adequadas para a satisfação das necessidades de aprendizagem dos educandos nas suas
especificidades, tendo em vista que a seleção de conteúdos e as respectivas metodologias para o seu
desenvolvimento representam um ato político, pedagógico e social.
As práticas pedagógicas da EJA devem considerar os diferentes saberes da cultura, trabalho e tempo, os quais
deverão estar inter-relacionados. É necessário atentarmos para a diversidade cultural, perceber, compartilhar e
sistematizar as experiências vividas pela comunidade escolar, estabelecendo relações a partir do conhecimento
que ela domina e contribui para a construção e (re) construção de novos saberes.
Neste sentido, propõe-se que sejam abordados temas, tais como, a educação e trabalho, a globalização, a
Internet, o avanço científico e tecnológico. Temas esses que impõem uma ampla reflexão sobre o
relacionamento conhecedor/conhecimento, envolvendo não apenas a natureza e quantidade das informações
disponíveis, mas, fundamentalmente, os processos de geração e a apropriação do conhecimento, para o
acompanhamento e rapidez das transformações sociais e contribuições tecnológicas, na apropriação do
conhecimento.
Tal reflexão, levará a uma mudança do eixo ensino-aprendizagem, deslocando o aluno para o centro do
processo. Assim, o aluno deve assumir a responsabilidade pela obtenção de seu próprio conhecimento sem
perder de vista o papel da escola, bem como o da obrigação do Estado na promoção e garantia desse processo.
O modelo propõe que o professor abandone o papel de "transmissor de conteúdos" para
se transformar num pesquisador. O aluno, por sua vez, passa de receptor passivo a
sujeito do processo. É importante entender que não há um método a seguir, mais uma
série de condições a respeitar. O primeiro passo é determinar um assunto - a escolha
pode ser feita partindo de uma sugestão do professor ou do aluno. Para tanto, o ensino
pode se processar por meio de projetos; sendo necessária uma dúvida inicial e a partir
daí, a pesquisa e a busca de evidências sobre o assunto (HERNANDEZ & VENTURA,
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1998).

Com a compreensão de que o educando da EJA relaciona com o mundo do trabalho em busca de melhorar a
qualidade de vida, a organização curricular deve ser de forma abrangente, coletiva e integradora dos diferentes
saberes e áreas do conhecimento. A organização metodológica das práticas pedagógicas da modalidade EJA,
além das experiências vivenciadas pelos educandos, opta por ações articuladoras das propostas nas Diretrizes
Curriculares.
Do mesmo modo, a escola precisa se adequar a essa modalidade de ensino desde a formação de todos os
profissionais, como: Gestor, Coordenador, Professor e demais servidores envolvidos e até mesmo à estrutura
física da escola, tendo em vista a vivência dos alunos e o que realmente procuram na escola, tornando-a mais
significativa.
Pensando dessa forma, a EJA necessita de uma percepção mais aguçada, visto que o aluno que nela ingressa
vem de realidades diversas, por razões também diversas. Muitos deles nunca foram à escola e/ou
abandonaram-na no percurso da sua escolarização. Portanto, os profissionais devem buscar conhecer a história
de vida desses alunos para procurar atendê-los nas suas expectativas. A teoria deve estar “casada” com a
prática para que esse público visualize significado no conhecimento adquirido e construído.
A teoria sem a prática vira verbalismo, assim como a prática sem teoria, vira ativismo.
No entanto, quando se une a prática com a teoria tem-se a práxis, a ação criadora e
modificadora da realidade. (FREIRE, 1989, p.67).

Paulo Freire explicita muito bem essa dobradinha em seu pensamento ao reafirmar que a teoria e a prática
precisam andar juntas para dar sentido na aquisição da aprendizagem, naeducação. Nessa perspectiva, é
necessário que a prática pedagógica do educador seja dinâmica e atrativa para esses jovens e adultos. Este
trabalho, entre educador/educando, deve estabelecer relações entre os conteúdos do mundo e os conteúdos
estudados, dando condições para que possa construir seus próprios argumentos e inseri-lo numa sociedade
onde possa fazer a diferença.
Mediante necessidade do ponto de vista social, o público da EJA, busca por melhoria de vida e expressam
expectativas de uma educação que possa lhes oferecer possibilidade de ascensão social que contempla uma
compreensão mais abrangente da realidade em que vivem, contribuindo assim para sua vida profissional,
social, política, tornando-os cidadãos dignos, autônomos e transformadores da sociedade em que estão
inseridos.
Para fortalecer e assegurar uma educação de jovens e adultos que possibilite aos mesmos, conquistar um espaço
de valorização no âmbito social, a escola deve assumir sua função não só no aspecto de educação formal, mas
também o de social, incluindo no seu currículo ações de propósito educativo e metodológico, intervenções
culturais e de lazer que proporcione a convivência e a troca de experiência com a realização de projetos
pedagógicos que atenda às necessidades de toda a comunidade.
Nesta perspectiva, os trabalhos podem ser organizados por meio de projetos, que constituem planos de trabalho
e um conjunto de atividades que podem proporcionar uma aprendizagem em tempo real e diversificada. Além
de favorecer a construção da autonomia e da autodisciplina, o trabalho com projetos pode tornar o processo de
aprendizagem mais dinâmico, significativo e interessante para o aluno, deixando de existir a imposição dos
conteúdos de maneira autoritária.
A partir da escolha de um tema, o aluno realiza pesquisas, investiga, registra dados, formula hipóteses,
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tornando-se sujeito do seu próprio conhecimento. Esses fatores, embora muitas vezes presentes nos discursos,
ainda são negados enquanto exercício da melhoria da prática da qualidade de vida das pessoas. Conforme a
LDB, nos Art. 1° e 2º:
A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos
sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. A educação
escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. (BRASIL, 1996,
p.01).

Para tanto, deve-se trabalhar os conteúdos teóricos e práticos de forma interdisciplinar e contextualizada,
utilizando-se de dinâmicas variadas e metodologia adequada ao perfil do aluno da EJA, com incentivo à
pesquisa e desenvolvimento de projetos de aprendizagem, possibilitando o pleno desenvolvimento intelectual
do aluno e sua atuação responsável como cidadão participante da sociedade.
Para ratificar, temos na Lei de Diretrizes e Base Nacional – LDB, 9.394/1996, Art. 28:
Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão
as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada
região,especialmente:
I - Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses
dos alunos da zona rural. (BRASIL, 1996, p. 11).

Em síntese, o atendimento escolar a jovens, adultos e idosos não se refere apenas a uma característica etária,
mas à diversidade sociocultural de seu público, com populações do campo, com necessidades educativas
especiais, que demandam uma educação que considere o tempo, os espaços e a sua cultura. Portanto, a
implementação das diretrizes, na rede municipal, depende de uma série de variáveis, dentre as quais se
destacam a continuidade do processo de formação continuada, da produção de material didático- pedagógico
e de apoio, da participação dos professores como autores, entreoutras.
A proposta curricular da Educação de Jovens e Adultos, no município de Riachão das Neves, tem por
fundamento e princípios teórico-metodológicos reconhecer os estudantes e professores como protagonistas
do processo de formação e desenvolvimento humano; valoriza o amplo repertóriode vida dos sujeitos da EJA
através dos saberes, culturas, valores, memórias, identidades, como ponto de partida e elemento estruturador
do estudo das áreas do conhecimento; cujos processos pedagógicos acompanhe a formação humana na
especificidade do processo de aprendizagem desses sujeitos de direito.
A Construção coletiva do currículo deve contemplar a diversidade sexual, cultural, de gênero, deraça/etnia,
de geração, de crenças, valores e vivências específicas aos sujeitos da EJA, através deuma metodologia
adequada às condições de vida dos jovens e adultos, relacionada ao mundo dotrabalho, devendo, portanto,
possibilitar a problematização da realidade existencial dos sujeitos em seus tempos pedagógicos específicos,
destinado ao processo de formação, de modo a garantir o acesso, a permanência e a continuidade dos tempos
de formação.
A EJA, deve dispor de material didático adequado ao tempo humano, objetivando o desenvolvimento da
pluralidade e dimensões da formação humana. Explorando pedagogicamente as potencialidades formadoras
do trabalho como princípio educativo. Seu processo de aprendizagem, socialização e formação, respeitando
e considerando a diversidade de vivências,de idades,desaberesculturaisevalores dos estudantes.
Desse modo assegurar as aprendizagens necessárias de cada componente curricular, trazendo os saberes
necessários ao aprimoramento dos conhecimentos científicos, socialmente concebido se referendados pela
humanidade ao longo do tempo histórico, e de modo contextualizado ao cotidiano dos seus sujeitos de direito
em permanente diálogo com as suas histórias de vida e de trabalho.
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A Educação de Jovens e Adultos supera a versão de ensino supletivo, próprio de uma política de reparação
e avança para uma política de direito, passando a adotar a aprendizagem ao longo da vida, como referência
para a Política Estadual da EJA, cujos princípios teóricos e metodológicos passaram a nortear suas ofertas
de ensino, através de Eixos Temáticos e Temas Geradores, próprios das práticas sociais e do mundo do
trabalho, promovendo o permanente diálogo entre as histórias de vida e de trabalho, em toda a sua
diversidade e pluralidade de sujeitos, como:
• Reconhecimento dos coletivos de educandos(as) e educadores(as) como protagonistas do processo de
formação e desenvolvimento humano.
• Reconhecimento e valorização do amplo repertório de vida dos sujeitos da EJA: saberes, culturas, valores,
memórias, identidades, como ponto de partida e elemento estruturador de todo o estudo das áreas de
conhecimento.
• Processos pedagógicos que acompanhem a formação humana na especificidade do processo de aprendizagem
dos sujeitos jovens e adultos.
• Construção coletiva do currículo que contemple a diversidade sexual, cultural, de gênero, de raça/etnia, de
crenças, valores e vivências específicas aos sujeitos da EJA.
• Metodologia adequada às condições de vida dos jovens e adultos, relacionada ao mundo do trabalho, devendo
portanto, possibilitar a problematização da realidade existencial e favorecer o aprender a conhecer e o fazer
fazendo.
• Tempo pedagógico específico, destinado ao processo de formação, de modo a garantir o acesso, a
permanência e a continuidade dos tempos de formação.
• Material didático adequado a este tempo de educação, objetivando o desenvolvimento da pluralidade de
dimensões da formação humana. Deve-se explorar pedagogicamente as potencialidades formadoras do
trabalho como princípio educativo.
• Processo de aprendizagem, socialização e formação, respeitando e considerando a diversidade de vivências,
de idades, de saberes culturais e valores dos educandos.
• Acompanhamento do percurso formativo, com base no princípio da dialogicidade no processo de construção
e reorientação do trabalho educativo.
• Garantia da oferta da EJA também para o diurno, considerando a especificidade dos tempos de vida e de
trabalho (trabalhadores do noturno, donas de casa entre outros).
• Matrícula permanente adaptada à diversidade e formas de vida, trabalho, espaço e tempo dos jovens e adultos
populares.
• Efetivação da inclusão da EJA no Projeto Político Pedagógico da escola, garantindo a sua especificidade e
considerando os princípios e pressupostos que devem nortear a implementação desta prática pedagógica.
Aprender, não é só querer, mas, sobretudo, um ato de escolha próprio da condição humana. Etodo jovem ou
adulto que se matricula numa oferta da EJA, assume este compromisso, que somente a vida e o mundo do
trabalho os impedem de seguir, daí o nosso compromisso profissional e humano em desenvolver uma
educação transformadora para todos/as estudantes e trabalhadores/as que estudam nos grandes centros
urbanos, na periferia, no campo, nas comunidades e na Educação Inclusiva.
O Documento Curricular Referencial Municipal está de acordo com a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), por meio da Resolução CNE/CP nº 2 de 22 de dezembro de 2017, documento de caráter normativo
que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais, como direito das crianças, jovens
e adultos no contexto da Educação Básica Escolar, e que orientam sua implementação pelos Sistemas de
Ensino das diferentes instâncias federativas propondo alinhamento nos currículos e propostas pedagógicas às
novas legislações e normas.
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A busca por uma educação de qualidade é também uma realidade no âmbito da Educação de Jovens e Adultos,
sentida pelos profissionais ligados a ela pela gestão municipal. A efetivação de práticas exitosas, que respeita
as especificidades desse público, proporciona a sua inserção na sociedade com condições de exercício e
participação política cada vez mais necessária frente aos desafios do cenário cultural e econômico vividos.

4.3.7 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, marcos políticos e legais que versam sobre o tema.
No âmbito nacional, houve as seguintes aprovações: a Resolução CNE/CEB nº 1/2002, que 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; o Parecer CNE/CEB n° 1/2006, que recomenda a adoção da Pedagogia da Alternância em escolas do
campo; a Resolução nº 2/2008, que estabelece diretrizes complementares, normas e princípios para o
desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo; o Decreto n°
7.352/2010, que dispõe sobre a Política da Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação na
Reforma Agrária (PRONERA).
A Lei Federal nº 12.695/2012, que dispõe sobre o apoio técnico ou financeiro da União no âmbito do Plano
de Ações Articuladas e a Lei Federal nº 2.960/2014, que altera a LDBEN para constar a exigência de
manifestação de órgão normativo do sistema de ensino (Conselho Estadual), para o fechamento deescolas do
campo, indígenas e quilombolas, considerando para tanto o posicionamento apresentado pela Secretaria
Estadual de Edu- cação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar,
além da Resolução do CEE nº 103/2015, que dispõe sobre a oferta da Educação do Campo no Sistema Estadual
de Ensino da Bahia.
No documento proveniente da Conferência Nacional de Educação (CONAE 2010), defende-se que questões
ligadas à justiça social, ao trabalho e à diversidade estejam presentes nas diversas instituições educativas e em
todos os níveis e modalidades de educação. 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 às especificidades, considerando-se as condições concretas daprodução, e reprodução social da
vida no campo; valorização da identidade da escola, por meio do projeto-político-pedagógico com organização
curricular e metodologias adequadas às necessidades dos estudantes e comunidades do campo; flexibilização
na organização escolar, visando à adequação do tempo pedagógico à definição do calendário, aos processos de
organização de turmas, sem prejuízos das normas de proteção da infância contra o trabalho infantil; e controle
social de qualidade da educação escolar, mediante a efetiva participação da comunidade e dos movimentos
sociais relacionados às questões do campo na gestão da escola (Resolução CEE, nº 103/2015).
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Nessa perspectiva, na escola pensada, o processo de ensino/aprendizagem deve partir da realidade dos povos
do campo, com a identidade valorizada por meio de projetos educativos e pedagogias próprias, que atendam
às especificidades dessa população. Isso implica a construção de um currículo próprio, calendário escolar
flexível, produção de material didático e paradidático que dialogue com o contexto local dos estudantes e que
dê conta da organização dos espaços e tempos pedagógicos integrados: Tempo Escola e Tempo Comunidade.
Queiroz (2004) afirma que:
Numa concepção de alternância formativa, não é suficiente a aproximação ou a ligação de dois
lugares com suas lógicas diferentes e contraditórias, ou seja, a escola e trabalho. É necessária
uma sinergia, uma integração, uma interpenetração, rompendo com a dicotomia teoria e
prática, abstrato e concreto, saberes formalizados e habilidades (saber – fazer), formação e
produção, trabalho intelectual e trabalho físico (manual).

Assim sendo, o currículo precisa ser contextualizado e conter em seu arcabouço componentes curriculares
condizentes com as relações sociais da vida do campo, a exemplo da agroecologia.
A agroecologia é o estudo da agropecuária em uma perspectiva ecológica, visando viabilizar a atividade
econômica agrária e ao mesmo tempo preservaraplicando os conceitos e princípios ecológicos para o estudo e
manejo dos sistemas agrícolas, gerando uma base científica para o desenvolvimento de uma agricultura mais
sustentável (Gliessman, 1990; Embrapa, 2006).
A aplicação dos conceitos e princípios trazidos pela agroecologia deu origem ao movimento agroecológico, o
qual se expandiu pelo mundo, dando uma nova face aos movimentos de agricultura alternativa e se
incorporando aos movimentos sociais camponeses. Fundamentada na valorização da diversidade cultural e
biológica, a prática agroecológica busca conservar e resgatar as variedades crioulas e o conhecimento
tradicional das populações locais (Embrapa, 2006).A agroecologia não se resume em uma agricultura
sustentável ou orgânica, também existe uma preocupação com a criação da pecuária com redução de danos
ambientais.
A agricultura orgânica que é o carro-chefe da agroecologia, bem como as culturas em transição para o modelo
de agricultura orgânica.Neste processo, se evita a utilização de agrotôxicos e de fertilizantes sintéticos que
podem causar males para o meio ambiente (poluição do solo e dos lençóis de água), bem como para a saúde
humana. Em seu lugar, são buscadas alternativas naturais, como o uso de plantas e animais que expulsem ou
destruam as pragas das lavouras, evitando perdas.
Estes conhecimentos devem ser incorporados no currículo no dia a dia destes estudantes camponeses pois suas
vivências são diárias neste contexto ao qual estão inseridos. Portanto, estas diversas concepções relativas aos
diversos conhecimentos a respeito da agroecologia devem ser permanentemente refletidos, trabalhados,
discutidos em sala de aula e consequentemente levados a transportá-los à sua prática.
O currículo não é apenas um conjunto de conteúdos elencados, pois toda sua concepção perpassa pelas relações
sociais que envolvem a sociedade. Para a educação do campo, o currículo deve ser desenvolvido a partir das
necessidades concretas dos estudantes, elaborado por muitas mãos e múltiplos olhares, composto por saberes
próprios das comunidades e em diálogo com os conhecimentos científicos e saberes universalizados.
O resultado desse processo deverá ser a formação integral dos estudantes e o desenvolvimento do meio, dos
quais a produção do conhecimento parte principalmente da realidade próxima, das atividades práticas e do
trabalho coletivo.
As escolas sob o formato de multisseriação se constituem maioria no município de Riachão das Neves no
atendimento educacional aos sujeitos do campo. Sendo essa organização uma realidade do campo, o currículo
deve contribuir para a melhoria do trabalho pedagógico nessas escolas, assegurando uma organização e prática
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político-pedagógica diferenciada, que garanta o direito à escolarização como essencial para o desenvolvimento
do campo numa perspectiva de justiça e igualdade social.
O formato de multisseriação se baseia em uma estruturação de vários anos/séries organizados conjuntamente
em um mesmo espaço, sala de aula, com um único professor, desenvolvendo todos os Componentes
Curriculares (Disciplinas) de forma interdisciplinar havendo uma organização pedagógicaonde se é proposto
um tema (Unidade temática) com metodologias, avaliações respeitandoos níveis de aprendizagem afim de
garantir os direitos de aprendizagem de cada estudante.
A Educação do Campo defende uma concepção pedagógica na qual o currículo está intrinsecamente atrelado
à realidade, valorizando o local e o global. Um currículo próprio, construído por meio do conhecimento
científico, das experiências de vida dos estudantes e da efetiva participação dos movimentos sociais populares
e da comunidade extraescolar, constituindo uma verdadeira educação no/do campo.
Em suma, a concepção de Educação do Campo busca romper com a proposta de educação tradicional que
organiza o currículo nos moldes da educação urbana, assim como nos diz Caldart (2002), como se a escola do
campo fosse um mero apêndice da escola da cidade.
Neste sentido, a Educação do Campo organiza-se mediante ao direito de políticas públicas, com o intuito
de motivação e enriquecimento no debate das escolas do campo para que os sujeitos não percam sua
identidade, pois a realidade campesina traz consigo suas peculiaridades de existência e de produção de
saberes, promovendo um trabalho norteado pelas áreas do conhecimento, competências e habilidades
propostas pela BNCC, levando em consideração a referida modalidade.
Para ratificar, temos na Lei de Diretrizes e Base Nacional – LDB, 9.394/1996, Art. 28:
Na oferta de Educação Básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as
adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região,
especialmente:
I - Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos
alunos da zona rural. (BRASIL, 1996, p. 11).

4.4 TEMAS INTEGRADORES
Pensando em atender e dar cômputo da complexidade que envolve a formação humana, numa perspectiva
integral, outros temas devem aparecer no currículo, numa perspectiva transversal, corroborando para a
integração entre os Componentes Curriculares nas Áreas de Conhecimento. Mosé (2013, p.83), ao abordar o
papel da escola frente aos desafios contemporâneos, defende que a escola deve ser “um espaço de conexão, de
ligação e inclusão” Assim, abordar essas temáticas necessárias a uma formação integral e cidadã de crianças
e adolescentes, como a própria BNCC nos orienta, é colocar a vida como dimensão integradora das relações
na escola, conforme defende a autoraacima citada.
Esses temas preservam uma abordagem de interesse social, prática recorrente no fazer de muitas escolas,
cumprindo assim, o importante papel político e pedagógico nos espaços formais de humanização, promovendo
discussões e reflexões sobre os enfrentamentos de violações de direitos e das mazelas sociais, evidenciando as
necessidades dos estudantes. Dessa forma, os Temas Integradores buscam fazer com que a aprendizagem seja
dotada de sentido e significado, estabelecendo ligação entre os Componentes Curriculares e Áreas do
Conhecimento.
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Considerando a diversidade no município, outras temáticas podem ser acrescidas ao currículo escolar, pois
demandam cuidado e atuação permanentes de toda a comunidade, transversalizando e integrando o “Currículo
Vivo” da escola, explicitado na parte formal, contemplando as intenções e os conteúdos de formação,
evidenciado nas relações interpessoais dos integrantes da comunidade escolar, pautadas no respeito e na
convivência com a diversidade dos grupos humanos ali existentes e, para garantir a inclusão, o interesse pelo
conhecimento e para a experimentação a promoção da convivência, a produção e fruição da arte e da cultura e
a inserção na vida cidadã, a partir do (re)conhecimento de direitos e deveres.
Diante do exposto, o Documento Curricular Referencial do Município apresenta a seguir alguns Temas
Integradores a serem trabalhados de diversas formas, como projetos pedagógicos, pela comunidade escolar,
transversalizando e integrando o “Currículo Vivo” das escolas do município, valorizando a autonomia das
escolas para abordar outros temas de interesse, de acordo com as suas realidades locais e demandas específicas.
4.4.1 Educação em Direitos Humanos
A Educação em Direitos Humanos, a ser desenvolvida de forma transversal em nossas Unidades Escolares
deve apresentara importância de sua centralidade na ação curricular como fator de preparação das pessoas para
a construção de vivências cidadãs.
Aprovada em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), tornou-se
um marco ético-jurídico-político de construção de uma cultura universal de respeito aos direitos humanos.
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, assim:
“[...] 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 esforce, através do ensino e
da educação, por promover o res- peito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de
medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento
e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios EstadosMembros, 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.

Em 2009, é lançado o Plano Nacional de Direitos Humanos, como resultado de uma construção democrática e
participativa, concebendo a efetivação dos Direitos Humanos como uma política de Estado. A mesma
estrutura-se em torno dos seguintes Eixos Orientadores:
I. Interação Democrática entre Estado e Sociedade Civil;
II. Desenvolvimento e Direitos Humanos;
III. Universalizar Direitos em um Contexto de Desigualdades;
IV. Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência;
V. Educação e Cultura em Direitos Humanos;
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VI. Direito à Memória e à Verdade.
O Estado da Bahia foi um dos pioneiros na elaboração do Plano Estadual de Direitos Humanos, por meio do
Decreto Estadual nº 12.019, de 22 de março de 2010, e do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos,
apresentados à sociedade civil como marcos legais importantes para a política de promoção aos Direitos
Humanos no Estado.
O espaço escolar configura-se como local privilegiado de disseminação dos direitos e promoção de debates
sobre tão nobre temática. A escola deve sensibilizar toda a comunidade escolar, para poder se envolver na
defesa desses direitos em suas perspectivas individuais, coletivas, econômicas, políticas e culturais, com vistas
à construção de uma sociedade mais justa, cujos princípios norteadores têm assento em valores humanos
equânimes, igualitários, inclusivos e democráticos. De acordo com Silva (1995):
A educação em Direitos Humanos deve lidar, necessariamente, com a constatação de que
vivemos num mundo multicultural. Assim, a educação em Direitos Humanos deve afirmar
que pessoas com diferentes raízes podem coexistir, olhar além das fronteiras de raça, língua,
condição social e levar o educando a pensar numa sociedade hibridizada.

Em 2012, por meio da Resolução CNE/CP nº 1, são estabelecidas as Diretrizes Nacionais para a Educação em
Direitos Humanos, objetivando:“Formação para a vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos
Direitos Humanos como forma de vida e de organização social, política, econômica e cultural nos níveis
regionais, nacionais e planetário” (BRASIL, 2012).
Com a homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017) pelo Ministério da Educação (MEC),
é direcionada aos sistemas, redes e escolas, a abordagem dos temas contemporâneos que “afetam a vida
humana em escala local, regional e global”. O Documento Curricular Referencial Municipal traz como um dos
Temas Integradores a Educação em Direitos Humanos, compreendendo a sua importância já expressa em
normativas.
Nesse cenário, vale salientar que a escola é um dos principais espaços de construção e troca intersubjetiva de
sentido sobrea 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.
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 passaram a ser
estruturantes em sua organização e nas práticas sociais e institucionais mais rotineiras.
A escola, desde muito tempo, vem sendo observada como lócus de ocorrência de práticas violentas, nas suas
diversas dimensões. Primeiro, a presença de fatores de risco para os estudantes e dano patrimonial para a
escola. Posteriormente, aspectos da violência do contexto comunitário adentrando a escola, com destaques
para o narcotráfico, as gangues relacionadas ou não aos primeiros; a agressão física inter-relacional e, até as
interações violentas caracterizadas pela intolerância, preconceito, discriminação de raça, cor, gênero e
orientação sexual, que, nos dias de hoje, são reforçados pelas mídias digitais.
A banalização da violência e seus padrões de crueldade vivenciadas nas Unidades Escolares, nos mostram a
necessidade de práticas pedagógicas que construam outros valores e referências, e é disto que tratam diversas
orientações e textos nacionais e internacionais que recomendam amplo investimento em uma cultura de direitos
humanos desde a mais tenra infância.
Uma cultura de respeito, de consciência, afirmação e defesa de direitos humanos advém de amplos e
continuados processos de disseminação e cuidado pedagógico com essa perspectiva, fortalecendo a democracia
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e a cidadania como basilares para nossa organização social, para inter-relação cotidiana, para a vida
institucional e, por isso, para o fortalecimento de uma sociedade orientada pelas regras e valores democráticos.
Com essa ideia, a escola é um espaço estratégico para que se construa a reflexão sobre as marcas de nossas
desigualdades, os padrões geradores e produtores de violência, discriminação e preconceito e, ainda, para que
se apontem os marcos civilizatórios de uma sociedade que respeite e promova as diferenças, deseje a igualdade
formal e material, aposte no diálogo e, por isso, na democracia e na cultura de paz.
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 aeducação em direitos humanos contribui para a percepção de que todos devem ter
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, na
igualdade de direitos e na democracia.
Todos os campos disciplinares e os objetos de conhecimento/conteúdos socializados no processo de ensino
aprendizagem tem como objetivo central e transversal valorizar as competências dos sujeitos, o contexto social,
econômico e político da comunidade e desenvolver processos de aprendizagem. Sendo assim, o conhecimento
produzido favorece a um só tempo a cidadania e a eficácia do que se aprende.
A partir deste padrão, diversos outros documentos internacionais e nacionais se afirmaram para proteção de
grupos específicos, em razão das situações históricas de desigualdade e violência aos quaispassaram em
diversos contextos. Em todos os referenciais legais se afirmaa importância da educação em direitos humanos
para consolidar uma cultura de respeito aos mesmos.
Por isso, cumpre referenciar que nossa proposta curricular tanto está em consonância com o Plano Nacional
de Educação em Direitos Humanos e suas diretrizes, como observa o Programa Nacional de Direitos Humanos
(PNDH 3), o Pacto Internacional pelos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e a Declaração das Nações
Unidas sobre Educação e Formação em Direitos Humanos. Outros textos legais tem sido incorporados.
4.4.2 Direitos das Crianças e dos Adolescentes
A escola é um espaço onde deve ser oportunizadas aos estudantes informações necessárias para que se
constituam como cidadãos conscientes de seus direitose deveres. O acesso ao conhecimento é a forma mais
eficaz de conscientizá-los de seus direitos e deveres, e isso deve fazer parte de sua caminhada formativa.
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 Adolescente (ECA).
O ECA é uma lei que trouxe diversos avanços e mudanças de paradigmas no diz respeito à garantia de direitos
deste público. 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 e cumprir os seus deveres, 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 definitivo quando afirma, em seu artigo 4º:
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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.

O Estatuto aborda esta questão, e neste sentido 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 antigos problemas, fazendo uma “ponte”da escola com os demais setores da organização
pública. Por decorrente, nada mais apropriado e adequado do que incluir no currículo escolar o estudo dos
Direitos de Criançae Adolescentes, abordando paralelamente, seus deveres e responsabilidades.

4.4.3 Educação para a Paz
Educar para Paz é um convite para um círculo especial onde se sentarão professores, alunos e todos os
servidores que fazem parte da educação de nossa rede municipal pública. Nela, estarão presentes todos aqueles
dispostos de forma a se olharem nos olhos e, juntos, refletirem sobre a importância de se ter em toda Educação
Básica de nosso município a Educação para a Paz.
Nessa essência, vale destacar que no final do século XX, pacifistas do mundo inteiro reunidos para celebrar o
centenário da Conferência de Haia pela Paz, concluíram que seus esforços só teriam sentido se conseguissem
oferecer às futuras gerações uma educação que, emlugar de contribuir para o aumento da violência, fosse, ao
contrário, fomentadora da promoção dos direitos humanos com foco na compreensão entre os seres humanos
e tendo como pano de fundo uma cultura de paz.
Na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) em seu Art. 26, sobre a cultura de paz, declara:
1 – Toda pessoa tem direito a educação [...]
2 – A educação deve visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e ao
fortalecimento do respeito dos direitos do Homem e pelas liberdades fundamentais.

O Plano Nacional de Educação - PNE (Lei 13.005/2014), aborda sobre a cultura de paz na escola na:
Meta 7 - Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades, coom
melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem.
E estratégia 7.23 – Garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo
desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores para detecção dos sinais
de suas causas, como a violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providências
adequadas para promover a construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de
segurança para a comunidade.

Acreditamos, no entanto, que o sucesso dessa iniciativa requer que se tenha clareza de que não se vive apenas
numa sociedade violenta, mas, sobretudo, numa cultura violenta produzida e difundida por diferentes
instâncias da sociedade: meios de comunicação, escola, família, sindicatos, esportes, partidos políticos e etc.
Perfaz, então, o entendimento de que a educação para a paz precisa constituir-se como exercício da ação
comunicativa. Necessita inserir os grandes debates da humanidade nesse exercício. Sem a vivência de pensar
o mundo da paz, a educação para a paz corre o risco de permanecer no voluntarismo.
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Nesse cenário, a educação para a paz precisa ser compreendida como espaço argumentativo, onde o conflito é
gerenciado numa perspectiva positiva a partir da instauração do procedimento comunicativo não-violento, do
uso da mediação e dos processos circulares que favoreçam o diálogo e possibilitem o fortalecimento e/ou
reestabelecimento de vínculos.
Desse modo, sobressai como fundamental em uma proposta de educação para a paz, a vivência na prática
curricular cotidiana de atitudes e valores que se pretende, para que sejam desenvolvidos pelos estudantes. Na
afirmação que se segue, o Ministério da Educaçãoressalta:
Se o objetivo é formar alguém que procure resolver conflitos pelo diálogo, deve-se
proporcionar um ambiente social em que tal possibilidade exista, onde possa, de fato,
praticá-lo. Se o objetivo é formar um indivíduo que se solidarize com os outros,
deverá poder experienciar o convívio organizado em função desse valor. Se o objetivo
é formar um indivíduo democrático, é necessário proporcionar-lhe oportunidades de
praticar a democracia, de falar o que pensa e de submeter suas ideias e propostas ao
juízo de outros. Se o objetivo é que o respeito próprio seja conquistado pelo aluno,
deve-se acolhê-lo num ambiente em que se sinta valorizado e respeitado. (BRASIL,
1997).

É importante salientar o desenvolvimento da educação para a paz. Torna-se imprescindível a inserção dessa
intenção nos Projetos Políticos Pedagógicodas escolas, traduzida em projeto ou linha de ação que inclua
temáticas/atividadesque contemplem a Cultura de Paz, como direitos humanos, diversidade e respeito às
diferenças, bulling, preconceitos diversos, consequências da ausência de paz nas dimensões da vida social,
emocional, psicológica e no processo de aprendizagem dos estudantes, da cidadania, valores, responsabilidade
social, democracia, ética, tolerância, justiça, dignidade e solidariedade, construção da autoestima, etc., as quais
podem ser exploradas em todos os Componentes Curriculares.
A metodologia de seminários, envolvendo diferentes professores com palestras, pesquisas bibliográficas e de
campo, trabalhos em grupo, amostras sobre trabalhos e personalidades que se dedicam/aram às causas sociais,
incluindo pessoas da comunidade, é uma forma interessante de ação curricular produtiva e fomentadora da
participação dos alunos e, consequentemente, da sua formação para fazer a diferença na construção de uma
sociedade que cultive a paz. Ao longo de todo o ano letivo, essas atividades devem ser operacionalizadas e o
ambiente escolar precisa ser eminentemente acolhedor.

4.4.4 Educação em Saúde e Cuidados Emocionais
Os processos 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 depráticas 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.
A educação em saúde e cuidados emocionais deve ajudar nareferência decorpo, de relações, de escolhas, da
capacidade de 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 familiares e sociais.
Quanto a saúde física e emocional a BNCC traz em suas Competências Gerais, em específico, na número 8:
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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.

Além disso, é importante que os estudantes aprendam e se reconheçam como portadores de emoções, que
consigam lidar, reconhecer e expressá-las, quepercebam sua relação com o corpoe o efeito das mesmas nas
relações interpessoais. Que consigam identificar e manejar culpa, agressividade, raiva, inveja, ciúme e
reconhecer as ações, relações e cuidados que promovem bem-estar, amor, sentimento de pertença social e
autoestima. Que aprendam a identificar seus pontos fortes e a desenvolver estratégias de valorização da própria
vida e da vida dos amigos, familiares e outros cidadãos, compreendendo a importância dos vínculos afetivos.
Que sejam capazes de construir outras saídas emocionais para as dores, utilizando a arte, a palavra, o esporte,
bem como construir relações protetivas que lhes permitam reconhecer quando em situação de violação de
direitos irem em busca de ajuda. Que possam identificar os aspectos de bem-estar e mal-estar, os fatores
envolvidos e a importância do autocuidado, dos cuidados que precisam receber e da busca por ajuda.
É importante reconhecer que as escolhas e atitudes irão se assentar sobre o senso de saber quem se é. Essa
construção inicial de quem se é e os valores relacionados a essa percepção necessitaser embasados por um
senso de amor próprio. Esse amor próprio é influenciado pelas relações que estabelecemos com os outros:
família, escola, amigos, professores e etc.
As atividades educativas precisam ajudar os estudantes a construírem 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 reconhece o valor e a importância da vida do outro para a existência coletiva, que favoreçam a autoestima,
a criatividade,atividades em grupo, resolução de problemas do dia a dia, que auxiliem na construção e
manutenção da esperança.
Esse tema integrador possibilita a articulação intersetorial entre a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) e da
SME (Secretaria Municipal de Educação) através do Programa Saúde na Escola (PSE), que já vem sendo
desenvolvido pelo município em algumas escolas da Rede Municipal de ensino.
4.4.5 Saúde na Escola
A saúde e a educação são direitos fundamentais expressos na Constituição de 1988, que no Art. 6º traz:
São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados,
na forma desta Constituição.

Enquanto direito, é inerente a todos sem distinção de raça, etnia, gênero, religião ou condição socioeconômica,
sendo dever do Estado garanti-la, “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação” (BRASIL, 1988).
Por sua vez, a Organização Mundial da 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.
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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,
conforme preconizado na Lei nº 12.361/2011, que aprova o Plano Estadual da Juventude e estabelece como
uma das diretrizes a promoção da saúde integral do jovem, com destaque para a ação programática 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
mesmas, visando a promoção da saúde e prevenção dos agravos, envolvendo toda a comunidade escolar e,
principalmente, assegurando o lugar dos estudantes como protagonistas, de forma a contribuir para a melhoria
do rendimento, na redução do abandono e na evasão escolar.
As práticas pedagógicas desenvolvidas pelos profissionais da educação devem adotar metodologias que
tenham como base a formação humanística, promovendo situações de aprendizagens contextualizadas 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 autorresponsabilização, a autonomia, a consciência
social, entre outros, voltados à formação integral e ao enfrentamento de vulnerabilidades sociais que
comprometam o pleno desenvolvimento dos estudantes.
É fundamental que as práticas pedagógicas possibilitem à comunidade escolar o desenvolvimento de
habilidades socioemocionais, conhecimentos, atitudes e valores que promovam a tomada de decisões baseadas
na ética, no bem-estar físico, social e mental, conferindo-lhe assim um papel interventivo, além de estimular
ações de promoção à saúde e prevenção dos agravos, direcionadas ao enfrentamento das vulnerabilidades dos
estudantes frente às questões de saúde, tais como: prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);
prevenção e controle da Dengue/Chikungunya/Zika vírus e outras arboviroses; prevenção ao uso do álcool,
tabaco e outras drogas; promoção da cultura de paz e da valorização da vida; prevenção das violências e a
promoção de hábitos e atitudes saudáveis; saúde sexual e saúde reprodutiva; prevenção de doenças
imunopreveníveis, entre outras, contribuindo, assim, para a formação integral dos estudantes.
O planejamento do PSE no município deve contemplar os seguintes eixos:
1. Ações de combate ao mosquito Aedes aegypti;
2. Promoção das práticas corporais, da atividade física e do lazer nas escolas;
3. Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas;
4. Promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos;
5. Prevenção das violências e dos acidentes;
6. Identificação de educandos com possíveis sinais de agravos de doenças em eliminação;
7. Promoção e avaliação de saúde bucal e aplicação tópica de flúor;
8. Verificação e atualização da situação vacinal;
9. Promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil;
10. Promoção da saúde auditiva e identificação de educandos com possíveis sinais de
alteração.
11. Direito sexual e reprodutivo e prevenção de DST/AIDS; e
12. Promoção da saúde ocular e identificação de educandos com possíveis sinais de alteração.
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4.4.6 Educação Alimentar e Nutricional
Levando em consideraçãoque a alimentação e nutrição são requisitos básicos para a promoção e a proteção da
saúde, e que pesquisas apontam no sentido de que cerca de 90% dos brasileiros se alimentam mal, entendemos
que a Educação Alimentar e Nutricional assume papel relevante.
Em alegaçõesde ser regra geral para a maioria das pessoas, o não saber alimentar-se, configura-se uma
realidade em que está aumentando, consideravelmente, o número de obesos. Por esse ângulo, a Organização
Mundial da Saúde identificou que a obesidade é um dos problemas mais graves do século XXI, no que diz
respeito à saúde pública. Esclarece que esta situação, normalmente, afeta diversos países, mas se constata mais
acentuadamente nos países em desenvolvimento. Acrescenta que se trata de uma doença multifatorial, que está
associada a fatores psicológicos, metabólicos, genético e principalmente ambiental, sendo, também,
caracterizada por um acúmulo excessivo de gordura corporal localizada ou generalizada, que leva o indivíduo
a vários riscos de saúde.
É importante reluzirque a obesidade infantil é considerada uma doença ainda mais grave do que em adulto, em
função das peculiaridades da faixa etária e do desenvolvimento físico e mental da criança, podendo,
posteriormente, ocasionar o surgimento de diabetes, hipertensão e colesterol alto, sobretudo, pelo consumo
excessivo de alimentos ricos em gorduras saturadas, açúcares e sódio. É comum, também, desencadear-se um
processo de baixa autoestima e comprometer-se o rendimento escolar, o relacionamento pessoal e social,
levando, principalmente pelo excesso de peso, à discriminação pela aparência física.
Como ensejopara interferir nessa realidade, a escola é vista como um espaço que deve desenvolver ações de
educação alimentar e nutricional, com vistas a promover melhor qualidade de vida. Para tanto, predomina a
compreensão de que a promoção da saúdedeve ser cuidada desde a infância permanecendo até a fase adulta
com objetivo de formar hábitos alimentares saudáveis.
Historicamente nessa última década, deu-se um grande avanço neste aspecto, com a incorporação da
alimentação como um direito social, por meio do Artigo 6º, da Emenda Constitucional nº 64, aprovada em
2010. Outros importantes instrumentos legais, nessa perspectiva, foram a Lei Orgânica da Segurança
Alimentar e Nutricional, Lei Nº 11.346/2006 (BRASIL, 2006a), e o Decreto 7.272/2010, que estabeleceu a
Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (BRASIL, 2010b).
Cumpre destacar, ainda nesse aspecto, a alteração da LDB –Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei Nº
9.394/96), por meio da Lei Nº 13.666/2018, de 16 de maio de 2018, para incluir o tema transversal da Educação
Alimentar e Nutricional –EAN, no currículo escolar. Eis a alteração:
“O Artigo 26, da LDB, passa a vigorar acrescido do seguinte § 9º-A: § 9º-A. A educação
alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais de que trata o caput”.

Observamos, desse modo, que a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) passou a ser Tema Transversal,
considerando-se necessário lembrar que esta modalidade de educação tem por finalidade “contribuir para a
promoção e a proteção da saúde, através de uma alimentação adequada e saudável, desempenhando seu
crescimento e desenvolvimento humano conforme as políticas públicas em alimentação e nutrição” (Política
Nacional de Alimentação e Nutrição –PNAN, 2012).
Ademais, conforme o Guia Alimentar para a População Brasileira, editado pelo Ministério da Saúde em 2014
(2ª edição):
“A alimentação adequada e saudável é um direito humano básico que envolve a garantia ao
acesso permanente e regular, de forma socialmente justa, a uma prática alimentar adequada
aos aspectos biológicos e sociais do indivíduo e que deve estar em acordo com as necessidades
alimentares especiais; ser referenciada pela cultura alimentar e pelas dimensões de gênero,
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raça e etnia; acessível do ponto de vista físico e financeiro; harmônica em quantidade e
qualidade, atendendo aos princípios da variedade, equilíbrio, moderação e prazer; e baseada
em práticas produtivas adequadas e sustentáveis.” (BRASIL, 2014) 103.

Ainda como parte do guia acima citado, são detalhados cinco princípios norteadores, dos quais a seguir
apresentamos o resumo em nosso Referencial Curricular:
➢Alimentação é mais que ingestão de nutrientes;
Alimentação diz respeito à ingestão de nutrientes, mas também aos alimentos que contêm e fornecem os
nutrientes, a como alimentos são combinados entre si e preparados, a características do modo de comer e às
dimensões culturais e sociais das práticas alimentares. Todos esses aspectos influenciam a saúde e o bem-estar.
Por olhar de forma abrangente a alimentação e sua relação com a saúde e o bem-estar, as recomendações do
Guia ora considerado levam em conta nutrientes, alimentos, combinações de alimentos, preparações culinárias
e as dimensões culturais e sociais das práticas alimentares.
➢Recomendações sobre alimentação devem estar em sintonia com seu tempo;
Sintonizado com seu tempo, o Guia em apreço oferece recomendações para promover a alimentação adequada
e saudável e, nessa medida, acelerar o declínio da desnutrição e reverter as tendências desfavoráveis de
aumento da obesidade e de outras doenças crônicas relacionadas à alimentação.
➢Alimentação adequada e saudável deriva de sistema alimentar socialmente e ambientalmente
sustentável;
Recomendações feitas por guias alimentares devem levar em conta o cenário da evolução da alimentação
e das condições de saúde da população. O Guia em pauta leva em conta as formas pelas quais os alimentos
são produzidos edistribuídos, privilegiando aqueles cujo sistema de produção e distribuição seja
socialmente e ambientalmente sustentável.
➢Diferentes saberes geram o conhecimento para a formulação de guias alimentares;
Em face das várias dimensões da alimentação e da complexa relação entre essas dimensões e a saúde e o
bem-estardas pessoas, o conhecimento necessário para elaborar recomendações sobre alimentação é
gerado por diferentes saberes;
Guia em foco baseia suas recomendações em conhecimentos gerados por estudos experimentais, clínicos
populacionais e antropológicos, bem como em conhecimentos implícitos na formação dos padrões
tradicionais de alimentação
➢Guias alimentares ampliam a autonomia nas escolhas alimentares
O acesso a informações confiáveis e determinantes da alimentação adequada e saudável contribui para
que pessoas, famílias e comunidades ampliem a autonomiapara fazer escolhas alimentares e para que
exijam o cumprimento do direito humano à alimentação adequada e saudável.
Concluindo a abordagem desta temática, julgamos oportuno observar que o Programa deAlimentação
Escolar (PAE), integrado ao contexto nacional, está em pleno desenvolvimento com os objetivos de:
•

Reduzir a obesidade de crianças e adolescentes;

•

Assegurar informações sobre alimentação saudável;

•

Contribuir para formação de bons hábitos alimentares.
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4.4.7 Educação Ambiental
A atual crise ambiental impõe ao homem o desafio de buscar soluções através de novos instrumentos
normativos, sistemas produtivos e a adoção de outros comportamentos sociais para a construção efetiva
da consciência ecológica de preservação do meio ambiente.
No atual 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 tem um papel estratégico e decisivo na inserção da educação
ambiental no cotidiano escolar, qualificando os alunos para um posicionamento
crítico face à crise socioambiental, tendo como horizonte a transformação de
hábitos e práticas sociais e a formação de uma cidadania ambiental que os
mobilize para a questão da sustentabilidade no seu significado mais abrangente.
[...]

Nesse sentido, cabe destacar que a Educação Ambiental assume uma função transformadora, onde a
corresponsabilização dos indivíduos torna-se um objetivo essencial para promover a sustentabilidade
ambiental. A Lei nº 9.795/99, que instituia Política Nacional de Educação Ambiental, no Art. 1º, assim
define a Educação Ambiental:
São 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 a sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade. (BRASIL, 1999).

Já no Art. 10, a referida Lei diz que:
A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada,
contínua e permanente em todos níveis e modalidades do processo educativo, em
caráter formal, 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 e reflexivas(COSTA & LOPES, 1992).
As Competências Gerais da Educação Básica definidas na atual Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), assegura que os estudantes tenham uma formação humana integral e desenvolvam a
competência de:
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
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responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta (BRASIL, 2016).

Assim como a BNCC, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, traz no corpo do seu
texto (Apud, Lei 9.795/1999, PNEA – Política Nacional de Educação Ambiental) no Art, 5º - I e V,
ressaltam como objetivos fundamentais da educação ambiental, dentre outros:
O desenvolvimento de uma compressão integrada do meio ambiente em suas
múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, legais,
políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos; o estímulo e o
fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social
e o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia
(BRASIL,2013).

Diante desse contexto, observa-se que a Educação Ambiental é componente fundamental para a reflexão
de um modelo de sociedade mais sustentável e a construção de conhecimentos, habilidades, atitudes
evalores sociais, voltadospara a preservação ambiental. Em resposta aos atuais desafios educacionais,
propõe-se ainda que a educação ambiental contemple o aprofundamento do pensamento crítico e reflexivo
para o aprimoramento da prática discente, docente ea cidadania ambiental.

4.4.8 Educação para o Trânsito
A educação para o trânsito é o ato de promover no ser humano a capacidade de uso e partilha consciente
do espaço público, pois, à circular em 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, uma vez
que a complexidade exige mais do que apreender as regras do Código de Trânsito Brasileiro para adentrar
nos aspectos de ética, mobilidadesegurança, acessibilidade para todos, respeito mútuo, cidadania,
preservação do meio ambiente e o uso comum do espaço público.
Neste contexto, 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 que se desenvolvem na vida familiar, na
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e
organizações da sociedade civil e nas manifestaçõesculturais [...]”
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
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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 o trânsito,
que está assegurada pelo Código Brasileiro de Trânsito em seu Artigo 76 aponta que:
“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 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.”

E nos Incisos I e II estabelece que haverá:
“a adoção, em todos os níveis de ensino, de um currículo interdisciplinar com
conteúdo programático sobre segurança de trânsito; e “[...] de conteúdos relativos
à educação para o trânsito nas escolas de formação para o magistério e o
treinamento
de
professores
e
multiplicadores.
(<http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L9503. htm>)

Perfaz, porém, 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-problema.
Para tanto, o nosso referencial curricular 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 e as redes de ensino a construir currículos, e às escolas a elaborar propostas
pedagógicas que considerem as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes [...] (BNCC
2018, p. 15), reconhecendo [...] que a educação tem um compromisso com a formação e o
desenvolvimento humano, em suas dimensões sendo elas intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e
simbólica (BNCC 2018, p.16).
Sobressai, ainda, a BNCC que cabe aos entes citados “[...] incorporar aos currículos e às propostas 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, que se vistos a partir da BNCC estão alocados nas Ciências Sociais e
Humanas Aplicadas.
Por remate, é importante considerar que as condições de vida do momento atual que estamos vivendo,
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
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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.

4.4.9 Educação Patrimonial
A Educação Patrimonial se apresenta como um atopermanente e sistemático de trabalho educacional
centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e
coletivo.
Consequentemente, ao se implantar a Educação Patrimonial, de forma transversal no currículo escolar
das instituições educacionais, tem-se como objetivo primordial possibilitar que crianças, jovens e adultos
se apropriem e possam valorizar sua herança cultural, capacitando-os para um melhor usufruto dos bens
culturais, e ainda, propiciando a produção de novos conhecimentos, num processo contínuo e profícuo de
criação cultural.
O pensamento crítico e o desenvolvimento da consciência pelo cidadão acerca de seu Patrimônio cultural
são fatores indispensáveis no processo de preservação sustentável de sua história, bem como no
fortalecimento do exercício ativo de sua cidadania.
A educação patrimonial é um instrumento pedagógico de compreensão do mundo e de resgate da própria
identidade cultural de uma sociedade. Esse processo educacional leva a um autoconhecimento dos
indivíduos e à valorização da cultura brasileira, baiana e riachãonevense.
O ensino da educação patrimonial se propõe a ir além de estudos de conceito, buscando o
desenvolvimento de atitudes de responsabilidade e compromisso frente a preservação dos bens culturais,
quer sejam materiais ou imateriais.
Nessa direção, Horta; Grunberg; Monteiro (1999, p. 6), afirmam que:
“[...] a Educação Patrimonial é um instrumento de “alfabetização cultural ‟que possibilita ao
indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, levando-o à compreensão do universo
sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que está inserido.”

Constatamos, assim que a abordagem da temática Educação Patrimonial em sala de aula é uma ferramenta
indispensável para assegurar o conhecimento e a valorização do patrimônio cultural local.
4.4.10 Educação Financeira
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
financeironacional e a tomada de decisões conscientes por parte dos consumidores.”
Entende-sede uma política pública de Estado em caráter permanente, promovendo ações gratuitas de
educação financeira no Brasil, cujo objetivo é contribuir para o fortalecimento da cidadania ao fornecer
e apoiar ações que ajudem a população a tomar decisões financeiras mais autônomas e conscientes.
Diariamenteas pessoas lidam com artigos financeiros, configurando-se como agentes econômicos e as
decisões sobre compras, venda, empréstimos, investimentos dentre outros,influenciam na vida das
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pessoas tanto no presente quanto no futuro. Por isso faz-se necessário em todas as fases da vida aprender
sobre movimentação de recursos financeiros
As unidadesde ensino e aprendizagem da rede pública de Riachão das Neves possibilitarãoque 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 modode vida,
influenciando a sociedade da qual faz parte.
Nesse seguimento, a educação financeira, pensada como tema transversal, dialoga com as diversas
disciplinas e os temas transversais do currículo ministrado 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 bem comum ao coletivo.
Ensejo, pois, aos Projetos Políticos Pedagógicos das escolas da rede pública municipal de Riachão das
Neves, ser um documento norteador da formatação desse diálogo.
Afloram, então, a importância de se incluir a educação financeira no nosso Referencial Curricular, pois
essa 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.
Totalizafazer 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 torna-los significativos a partir da realidade local e do tempoque situa a
aprendizagem, bem como a organização interdisciplinar dos componentes.
Cabe anós sistemas e redes de ensino e às escolas de nosso município incorporar no Referencial
Curriculare nos Projetos Políticos Pedagógicosa abordagem de temas contemporâneos que atinjam a vida
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 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.

4.4.11 Educação das Relações Étnico-Raciais
Educação para as Relações Étnico-Raciais, significa pensarmos em projetos, políticas e práticas voltadas
para a implementação das Leis nº 10.639/2003 e 11.645/2008 enquanto uma alteração da Lei nº
9.394/1996 –LDB com a redação de seu artigo 26ª que se encontra em nossa grade curricular municipal.
Em 2003, a lei federal n° 10.639, posteriormente ampliada pela lei n° 11.645, tornaram obrigatório o
ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena em toda a extensão do currículo escolar nos
estabelecimentos de ensino fundamental e médio do país, com o objetivo de reconhecer e valorizar a
contribuição da herança desses povos na formação da identidade nacional.
Essasleis são ações afirmativas, pois fazem parte de um conjunto de medidas especiais voltadas a grupos
discriminados e vitimados pela exclusão social ocorrida no passado ou no presente. As ações afirmativas
implantadas na educação brasileira têm como intuito, fazer comque a sociedade como um todo, por meio
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do estudo dessa temática, volte o seu olhar para o reconhecimento das experiências, ações e vivências
desses povos que durante muito tempo, foram menosprezadas. No caso dos povos africanos e afrobrasileiros, o contexto de colonização do Brasil foi crucial para que esse processo de discriminação fosse
perpetuado até a atualidade.
A legislação acima citadatraz às unidades de ensino a oportunidade de repensar a sua ação pedagógica a
partir de uma base epistemológica não apenas eurocêntrica, mas que considere outras matrizes culturais,
a afro-brasileira e a indígena, bem como outras. Além do que, considera-se urgente, repensar esse olhar
etnocêntrico presente no sistema educacional brasileiro. Seguindo a mesma linhade pensamento, foram
implantadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, com o Parecer CNE 003/2004 que propõe uma
série de ações pedagógicas para oconjunto da escola, visando à implementação da lei nº 10.639/2003.
Os marcos legais referenciados fundamentam-se nos dispositivos da Constituição Federal e na Lei nº
9.394/1996, que tratam do direito à igualdade de condições de vida e de cidadania, do direito às histórias
e às culturas que compõem o povo brasileiro, e do direito ao acesso as diferentes fontes da cultura nacional
a todos os brasileiros.
Como cômputodesses processos, cinco anos após a aprovação das “Diretrizes” o governo federal
apresentou, em 2009, por meio de ação conjunta entre o MEC e a SEPPIR, o “Plano Nacional de
Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para
o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana.
A escola é uma das primeiras esferas sociais que sedimentam nossos juízos sobre o mundo. Nesse espaço,
os sujeitos assimilam valores que serão postos em confronto e em diálogocom o que se absorve na esfera
familiar e em outros espaços de convívio.
As formas de discriminação, obviamente, não têm seu nascedouro na escola, mas o racismo, as
desigualdades e as discriminações correntes na sociedade perpassam esse espaçoe, por vezes, são ali
perpetuados. Por isso, para que essas instituições de ensino desempenhem a contento o papel de educar,
é necessário que se constituam como um espaço democrático e de respeito à diversidade e isso inclui
educar para as relações étnico-raciais.
Destacamos as ideias de Munanga (1999) segundo o qual, para se construir uma sociedade com justiça
social e equidade é necessário ter como ponto de partida uma identidade coletiva mobilizadora que
possibilite romper com a ideologia dominante e, nesse sentido, com o olhar do outro sobre si mesmo. No
que se refere à população negra brasileira, sua identidade foi, ao longo de nossa história, negada e/ou
descaracterizada, impondo barreiras à constituição de uma identidade auto afirmativa que possibilitasse
a mobilização e organização desse segmento para reivindicar por direitos relacionados à discriminação
racial.
Asprimeiras açõespara construirmos relações educacionais de respeito e valorização das diversas etnias
está em constituir nas escolas, espaços de experienciação de vivências democráticas de produção de
conhecimento.
O currículo é uma organização que expressa os interesses do grupo que o escolheu, portanto, é preciso
compreender, no processo de ensino aprendizagem, assuntos que tratem diálogos que tenham conexão
com a realidade do sujeito aprendiz e que considerem todos os grupos que compõem a comunidade
escolar.
Reflexionarsobre o currículo perpassa questões tão importantes quanto imprescindíveis para uma análise
dos aspectos subjetivos referentes à concepção de currículo que temos construído ao longo da história da
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educação brasileira. E, lamentavelmente, esta construçãodeixou durante muito tempo a cultura afrobrasileira e indígena no esquecimento.
O currículo é um dos locais privilegiados onde se entrecruzam saber e poder, representação e domínio,
discurso e regulação e é também no currículo que se condensam relações de poder que são cruciais para
o processo de formação de subjetividades sociais. Em compêndio, de acordo com Silva, currículo, poder
e processo de formação estão mutuamente implicados.” (1991).
Consequentemente, a inclusão das temáticas de História e Cultura afro-brasileiras e africana e indígena
noReferencial Curricular riachãonevense servirá para dar sentido e ampliar a discussão da diversidade
cultural, racial, social e econômica brasileira. Assim, é importante ressaltar que as leis nº 10.639/2003 e
11.645/2008, provocam bem mais que a inclusão de novos conteúdos, exige que se repensem relações
étnico-raciais, sociais, pedagógicas, procedimentos de ensino, condições oferecidas para aprendizagem,
objetivos tácitos e explícitos da educação oferecida pelas escolas.
O currículo, pensado em toda a sua dinâmica, não se limita aos conhecimentos relacionados às vivências
do educando, mas introduz sempre conhecimentos novos que, de certa forma, contribuem para a formação
humana dos sujeitos. Nessa ideia, um currículo para a formação humana é aquele orientado para a
inclusão de todos no acesso aos bens culturais e ao conhecimento (LIMA, 2006). Assim, teremos um
currículo a serviço da diversidade. Como a diversidade é característica da espécie humana nos saberes,
modos de vida, culturas, personalidades, meios de perceber o mundo, o currículo precisa priorizar essa
universalidade. A instituição escolar não pode isentar-se do seu compromisso enquanto propiciadora de
formas acolhedoras da diversidade.
A educação para as relações étnico-raciais gira em torno de uma proposta educativa, que prima por uma
ação humanizadora e democrática, que na escola visualiza a pluralidade e diversidade cultural, étnica,
racial, de gênero, geracional e religiosa existentes neste espaço de saber.
Enfim, a partir de práticas pedagógicas e de políticas transformadoras, será possível construir um
currículo capaz de provocar pensamento crítico, posturas reflexivas e atitudes de respeito acerca da
relações étnico-raciais no nosso país

4.4.12 Educação Territorial
Estamos inseridosnuma sociedade murada na qual prevalece o individualismo em detrimento do pensar
coletivo, o que estigmatiza e esvazia os espaços públicos. Em prol de uma sensação de segurança, a
arquitetura dos espaços foi tornando-se defensiva e, gradativamente, tais espaços têmsido marcados por
uma cultura de violação de direitos, privação de liberdade, exclusão e medo.
Nesse cenário, é preciso pensar em novas formas de ocupar os espaços públicos, expressando a cultura
do cuidado com o “bem comum” e esse processo deve ser iniciado na escola. O território deve ser um
lugar de interação social, expressão cultural, artística e política, e não de ameaças. Construir ouresgatar o
sentimento de pertencimento e de cidadania é necessário para se criar espaços públicos acolhedores que
possam ser compartilhados, apropriados e ressignificados na perspectiva de promover o encontro do
diferente, que se reúne em um mesmo espaço em pé de igualdade. Esse processo passa pelo direito de
transformar a si mesmo, por meio da transformação dos espaços (HARVEY, 2013) da escola, da praça,
do parque, das ruas, das calçadas, dos muros; consiste em aprender a olhar para o outro entendendo oque
é comum a todas e todos.
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Há, nessa discussão, dois pontos fundamentais: o uso e o cuidado com o espaço público para o
desenvolvimento da cidadania e do vínculo com aquele espaço, mas também o convívio comunitário que
desenvolve habilidades socioemocionais como a empatia, o diálogo, o respeito e a tolerância.
Desse modo, a partir de um pensar coletivo e comunitário e incentivando atividades realizadas em outros
espaços para além da sala de aula comumente utilizada, cria-se um elo forte entre a escola e o seu entorno,
o que corrobora para o desenvolvimento da cidadania de crianças e adolescentes na relação com os
espaços sociais e com o território que ocupam, expresso em uma participação mais ativa na dinâmica
escolar e na vida da comunidade.

4.4.13 Cultura Digital
A Era conhecida como Pós-Digital, caracterizada pela ubiquidade das Tecnologias Digitais (TD), 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 sociocultural que vem recebendo tanto o nome de Cultura
Digital quanto de Cibercultura (Zednik, 2015; Santaella, 2003).
De acordoSantaella (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 um processo cumulativo de complexificação, ou seja, uma nova formação comunicativa e
cultural vai se integrando na anterior, provocando nela reajustamentos e refuncionalizações”
(SANTAELLA, 2003, p. 13).
ACultura Digital se desenvolveu gradativamente a partir de processos de produção, distribuição e
consumo comunicacionais já sistematizados na Culturadas Mídias. Ainda na concepção de Santaella
(Ibid),
[...] a cada período histórico, a cultura fica sob o domínio da técnica ou da tecnologia de
comunicação mais recente. Contudo esse 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 se devem transmitir às novas gerações
para garantir a reprodução de um estado de coexistência social” (BOSI,1996, p. 16) .
Nesse contexto, a Cultura Digital se estabelece como a construção de vivências e experiências no formato
digital, compartilhadas no ambiente virtual. Conceituar Cultura Digitalé muito mais complexo, não se
trata apenas da transferência da cultura para o 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.
Podemos assim conceituar 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
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caminho de virtualização, para ampliar sua fala, seus costumes e seus interesses”.

(SANTANA, SILVEIRA, 2016, on-line).
Estudo desenvolvido por Machado e Kampff (2013, p. 4) acerca da Cultura Digital na Educação, as
autoras, fundamentadas em Castells (2002), argumentam:
A Cultura Digital engloba habilidades para comunicar coletivamente, em tempo real, no
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.

DebaterCultura 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 papeis ativos, frente a essa situação que estamos vivenciando no período da
pandemia pela Covid-19. O professor assume a função de mediador da aprendizagem, visto que este perde
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.A BNCC reconhece a importância da Cultura Digital e seu impacto nas relações
sociais e no processo de construção do conhecimento no mundo contemporâneo, estabelecendo a
Competência Geral 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, utilização de ferramentas digitais, produção de
multimídias,e linguagens de programação, domínio de algoritmos,visualização e análise de dados, mundo
digital; e uso ético.
Esta competência permeia todas as áreas curriculares, indicando a importância das Tecnologias Digitais
da Informação e Comunicação (TDIC) no processo de construção do conhecimento, possibilitando o
desenvolvimento de habilidades necessárias para o convívio na sociedade contemporânea. A referida
competência, contempla na BNCC três dimensões e suasrespectivas subdimensões, a seguir: Dimensão Computação e Programação;Dimensão -Pensamento Computacionale Dimensão -Cultura e Mundo
Digital.
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.
Para uma 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.
Acalorara Cultura Digital, com base na Competência Geral 5, estabelecida na BNCC, significa fazer uso
das tecnologias digitais para:

* disseminação e valorização da cultura local;
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* preservação do patrimônio e memória cultural de Riachão;
*estímulo à produção da região oeste da Bahiadas mais diversas expressões culturais, artísticas e
científicas.
* ampliação do acesso às informações, a produção de conhecimento e ao saber sistematizado;
* acesso aos serviços eletrônicos governamentais (e-gov);
*formação de crianças e adolescentes para o uso seguro da internet (e-segurança); *contribuição da
formação cibernética;
*desenvolvimento de ações formativas que visem preparar professores e alunos a fazer bom usodo espaço
digital.
A Cultura Digital por seu poder de atuação 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 diferentes contextos regionais. Também rompe com
paradigmaspreestabelecidos 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 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.
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.
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. O uso pleno da Internet e do software
livre 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 a produção cultural, criando
inclusive novas formas de arte.
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5. PARTE II – A EDUCAÇÃO INFANTIL

Creche Tia Cecê
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5.1 A Educação Infantil no contexto da Educação Básica

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 de- senvolvimento 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, o organizador 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 a criança 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.
Nesse processo, é fundamental criar vínculos entre o conhecimento que os alunos já trazem de suas realidades
com os conteúdos/saberes que ele deseja desenvolver. Importa compreender o organizador curricular como
dispositivo de referência para construção de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da criança e para a
ampliação do campo das orientações metodológicas.
A construção do Documento Currícular Referêncial da Educação Infantil tem como princípios fundantes a
Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil e o Documento Curricular Referencial da Bahia.
O Documento Currícular Referêncial não pode ser tomado como uma prescrição curricular, mas um
Referencial que, paraser pertinente e relevante, deve ser estudado e debatido, para depois desse processo
ser apropriado pelos educadores da Educação Infantil nos contextos locais, nas escolas e salas de aula.
Neste sentido o Documento Curricular Referencial do Município de Riachão das Neves tem como objetivo
propor para a Educação Infantil,condições para que as crianças aprendam em situações nas quais desempenhem
papel ativo, em ambientes que as estimulem e as convidem avivenciarem desafios e resolvê-los gradativamente
construindo significados sobre si, os outros, o mundo social e natural.
A Educação Infantil é considerada a primeira etapa da Educação Básica, tendo como finalidade o
desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade. Como primeira etapa da Educação Básica, a
Educação Infantil é o início e o fundamento do processo educacional. A entrada na creche ou na pré-escola
significa, na maioria das vezes, a primeira separação das crianças dos seus vínculos afetivos familiares para se
incorporarem a uma situação de socialização estruturada.
A Educação Infantil é uma etapa importantíssima para o desenvolvimento integral da criança e tem como papel
possibilitar uma infância significativa, resguardando o direito de brincar, assegurado no artigo 9º das Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Infantil, que contempla a Brincadeira e as Interações como eixos
norteadores do currículo.
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Na Educação Infantil as crianças têm direito ao lúdico, à imaginação, à criação, ao acolhimento, à curiosidade,
à brincadeira, à democracia, à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à
convivência e à interação com seus pares para a produção de culturas infantis e com os adultos, quando o
cuidar e o educar são dimensões presentes e indissociáveis em todos os momentos do cotidiano das
unidades educacionais.

5.1.1 A Educação Infantil no Município de Riachão das Neves-BA

A concepção de Educação Infantil nas escolas da rede pública municipal de Riachão das Neves se constitui
como local privilegiado para a vivência da infância. O termo “privilegiado” é utilizado, por ser espaço pensado
com e para todas as classes sociais.
Nessa perspectiva, é importante considerar que a Educação Infantil é a base para o desenvolvimento integral
da criança em seus aspectos: físico, psicológico, intelectual e social e que a aprendizagem surge da descoberta
e curiosidade natural do mundo que acerca. Para tanto, a criança precisa de condições para experimentar, criar,
construir e expressar-se livremente.
Nossas Unidades de Ensino possuem uma multiplicidade de configurações, visto que consideramos de suma
importância compreender o contexto sociocultural das infâncias e suas especificidades na sociedade
contemporânea, para constituir práticas educativas autorais e adequadas às necessidades e interesses das
crianças e suas famílias.
Em nosso Município, a Educação Infantil é ofertada na rede pública contemplando a esfera municipal urbana
e rural. Na área urbana temos a Creche Tia Cecê, que funciona em turno integral, sendo destinada a atender
crianças desde o Berçário a Crianças Pequenas. No momento, a Creche Tia Cecê atende apenas Crianças Bem
Pequenas da faixa etária de 1 ano e 7 meses à 3 anos e 11 meses.
Temos também a Escola Municipal Professora Carmem Miranda Arruda de Lima e a Escola Municipal
Cândido Chrisóstomo da Silva que atende as Crianças Pequenas correspondentes à faixa etária de 4 anos à 5
anos e 11 meses.
QUANTIDADE DE ESCOLAS

QUANTIDADE DE CRIANÇAS
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

QUANTIDADE DE
PROFESSORES

CRECHE

PRÉ-ESCOLA

CRECHE

PRÉ-ESCOLA

CRECHE

PRÉ-ESCOLA

01

02

94

204

16

15

Tabela 01.Turmas de Educação Infantil na área urbana do município de Riachão das Neves – BA no ano de 2021
Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2021.

Na área rural a Educação Infantil acontece em turmas seriadas e multisseriadas. Nas turmas multisseriadas o
professor atende as duas modalidades, Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
Na área rural do nosso município temos 26 escolas, onde a Educação Infantil acontece em turmas
multisseriadas. A multisseriação nessas escolas ocorre devido às grandes distâncias entre as propriedades rurais
(local de moradia das crianças) para os polos distritais do município e por não haver em cada povoado um
número suficiente de crianças em cada faixa etária ou ano/série.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
541 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

Educação Infantil

QUANTIDADE DE ESCOLAS

QUANTIDADE DE CRIANÇAS
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

QUANTIDADE DE
PROFESSORES

CRECHE

PRÉ-ESCOLA

CRECHE

PRÉ-ESCOLA

CRECHE

PRÉ-ESCOLA

00

33

27

414

02

46

Tabela 02. Turmas de Educação Infantil na área rural do município de Riachão das Neves – BA, no ano de 2021
Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2021.

Na área rural temos duas turmasde creche na Escola Municipal Rui Barbosa, localizada no Distrito de Cariparé,
que atende crianças bem pequenas a partir de 3 anos de idade, em turno parcial.
Em relação a faixa etária de 4 anos à 5 anos e 11 mesesque corresponde a Crianças Pequenas (Pré-escola), o
município atende crianças em turno parcial, distribuídas em turmas seriadas e em turmas multisseriadas.

Educação Infantil
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Escolas do Campo (seriadas) que possuem turmas de Educação Infantil:
ESCOLA
LOCALIDADE
Escola Municipal José Bernardino dos Santos
Povoado Barra do Riacho
Escola Municipal Demóstenes Torres
Assentamento Rio Branco
Escola Municipal Hermínio Carlos dos Santos
Distrito de São José do Rio Grande
Escola Municipal Rui Barbosa
Distrito de Cariparé
Escola Municipal José Caboclo Francisco dos Reis
Distrito de Entroncamento
Escola Municipal Ney Ferreira
Povoado de Prazeres
Escola Municipal Henrique Antônio dos Santos
Povoado de Pajeú /Canudos
Tabela 03. Turmas Seriadas de Educação Infantil na zona rural do município de Riachão das Neves – BA, no ano
de 2021
Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2021.

Escolas do Campo (multisseriadas) que possuem turmas de Educação Infantil:
ESCOLA
Escola Dom Ricardo (Anexo da Escola Mun. Ney Ferreira)
Escola Municipal João Rodrigues dos Santos (Anexo da Escola
Municipal Rui Barbosa)
Escola Municipal João Durval
Escola Municipal Palmira Farias
Escola Municipal Herculano Farias
Escola Mariana Gomes de Figueiredo I e II
Escola Municipal Raimundo Gonçalves de Santana
Escola Municipal Duque de Caxias
Escola Municipal São José
Escola Municipal Santa Regina I e II
Escola Municipal Galdino dos Santos
Escola Municipal Emília da Cunha
Escola Municipal Antônio Xavier de Oliveira
Escola Municipal Cândida Ferreira Borges
Escola Municipal José Eduardo Lopes

LOCALIDADE
Assentamento Dom Ricardo
Fazenda Poço (Distrito de
Cariparé)
Povoado Pajeú/Gerais
Fazenda Angical (Gerais)
Fazenda Coco (Gerais)
Povoado Guará (Gerais)
Povoado Val da Albina (Gerais)
Assentamento Rio Branco
Povoado de Castelo (Gerais)
Povoado Salto (Gerais)
Povoado Campo Azul
Povoado Gameleirinha
Povoado Barreirinhos
Povoado - Pilões
Povoado –
Currais Velho
Assentamento Carlota

Escola Paulo Freire (Anexo da Escola Mun. Hermínio Carlos dos
Santos)
Escola Santa Rafaela (Anexo da Escola Mun. Hermínio Carlos dos
Assentamento Santa Rafaela
Santos)
Escola Municipal Bertino Carvalho da Cunha
Povoado - Geraizinho
Escola Municipal Matias Pereira de Lacerda
Povoado - Barriguda
Escola Municipal João Rodrigues Barbosa
Povoado - Neves
Escola Municipal José Feliciano Pacheco
Povoado - Riachão do Pintor
Escola Municipal José Pereira Serpa
Povoado - Boa Vida
Escola Municipal Francisco Correia de Lacerda
Povoado Guati
Escola Municipal Ana Correia de Lacerda
Povoado - Mangueira
Escola Municipal Sebastião Alves
Povoado - Canudos
Escola Municipal Gregório Dias
Povoado - Malhada de Areias
Escola Municipal Raimundo Ferreira da Paixão
Povoado - Areias
Tabela 04. Turmas Multisseriadas de Educação Infantil na zona rural do município de Riachão das Neves – BA,
no ano de 2021
Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2021.
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Portanto, o trabalho pedagógico nas turmas de Educação Infantildo município de Riachão das Neves, é baseado
nos direitos de aprendizagem e desenvolvimento que são apresentados em relação as três faixas etárias
(BNCC): conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, e nas orientações das DCNEI
(Diretrizes Curriculares Nacional da Educação Infantil), tendo as brincadeiras e as interações como eixos que
orientam as práticas pedagógicas.
Com base nesses direitos aorganização curricular se darapartirdoscamposdeexperiências: O eu, o outro e o nós;
Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços,
tempos, quantidades, relações e transformações.
Esta nova forma de organização curricular, altera sensivelmente o modo como as professoras e os professores
passarão a organizar os contextos de aprendizagem na Educação Infantil. Onde a organização do planejamento
das práticas pedagógicas, cuja estrutura se ancorava em datas comemorativas, conteúdos, áreas de
conhecimento ou componentes curriculares, passa a contemplar mais amplamente a ação social da criança.
Nesta perspectiva, a mediação docente converte a experiência sociocultural da criança em experiências
educativas que buscam consolidar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento infantil, valorizando todo o
conhecimento que a criança traz de suas práticas sociais cotidianas, pois toda criança apresenta uma
diversidade de conhecimentos que pode e deve servir de ponto de partida para novas aprendizagens.
As experiências propostas devem ser intencionalmente selecionadas, planejadas, executadas e avaliadas,
buscando cada vez mais a intercomplementaridade entre os campos de experiência e, consequentemente, a
integralidade do processo de formação das crianças. O planejamento docente deve considerar, prioritariamente,
o brincar como linguagem própria da criança, a cultura infantil e as relações que estabelecem com o mundo à
sua volta, instigando a sua curiosidade, ampliando suas possibilidades de exploração do mundo, favorecendo
a sua expressividade por meio de múltiplas linguagens, possibilitando a construção da sua autonomia.
Espera-se que este documento seja uma referência segura para as instituições educacionais na (re) elaboração
de seus Projetos Políticos Pedagógicos, como também, possibilite aos docentes refletir sobre sua prática
cotidiana por meio da pesquisa e da formação continuada, favorecendo-lhes a (re) descoberta de novas
possibilidades do fazer pedagógico da Educação Infantil, dando concretude a uma educação de qualidade
culturalmente orientada e socialmente referenciada para todos os bebês e demais crianças pequenas.

5.2 Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento
Considerando as DCNEI, a BNCC e o DCRB (Documento Curricular Referencial da Bahia) a rede municipal
de Educação Infantil de Riachão das Neves defende a Educação como direito de todas as crianças, o que deve
refletir diretamente na proposta pedagógica de cada escola.
Portanto, os eixos norteadores que organizam as propostas pedagógicas das Unidades de Educação Infantil
devem atender aos princípios de toda Educação Básica, que são:
Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente
e às diferentes culturas, identidades e singularidades;
Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática;
Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes
manifestações artísticas e culturais.
Tais princípios devem ser incorporados na garantia do direito de toda criança aprender a:
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Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens,
ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas.
Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros
(crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua
imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas,
sociais e relacionais.
Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das
atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha
das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando
conhecimentos, decidindo e se posicionando.
Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações,
relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre
a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.
Expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas,
hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens.
Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e
de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens
vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário.
5.3 Concepções dos processos de Educação Infantil
A criança é um ser que se constrói, constrói sua cidadania e, neste processo, precisa ser criança, precisa ter
tempo para brincar, tempo para poder ser criança. Dessa maneira, ela precisa ser compreendida como um ser
complexo e contextualizado frente à realidade em que vive. Reafirma-se, assim, a concepção de criança como
cidadã, como sujeito histórico, criador de cultura, devendo sua educação ter o mesmo grau de qualidade que
se exige para as demais etapas da educação. A partir disso, nossa proposta apresenta os seguintes princípios,
que considera fundamentais, os quais têm como propósito orientar as instituições de Educação Infantil da Rede
Municipal de Ensino de Riachão das Neves, de modo a articular os direitos de aprendizagem, os campos de
experiências, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, as orientações didáticas e práticas cotidianas
às principais concepções que norteiam a Educação Infantil.

5.3.1 Concepção de Infância
As concepções abordadas neste documento apontam para a superação do conceito único de “criança” e
“infância”, em consonância com Dahlberg ett.all. (2003, p.63), “há́ muitas crianças e muitas infâncias, cada
uma, construída por nossos entendimentos da infância e do que as crianças são e devem ser”.
A concepção de infância na contemporaneidade, tem em vista considerar o contexto histórico, social,
econômico, político e cultural no qual estão inseridas as crianças, ressaltando como possuidoras de uma
natureza singular, as quais experimentam e pensam o mundo de um jeito muito próprio, cujas interações
estabelecidas desde cedo com as pessoas próximas e com o meio circundante, revelando seu esforço para
compreender o mundo em que vivem.
De acordo com Andrade (2010, p.66), a compreensão desse conceito de infância nos possibilita um novo olhar
sobre a criança, concebendo-a como um sujeito ativo, capaz de aprender por meio de interações sociais desde
o seu nascimento:
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O entendimento das infâncias rompe com o paradigma da criança frágil, inocente, dependente
e incapaz, dando lugar à concepção da criança rica, forte, poderosa e competente, construtora
de conhecimento, identidade e cultura. A criança é reconhecida como um sujeito ativo,
competente, com potencialidades a serem desenvolvidas desde o nascimento; sujeito que
aprende e constrói conhecimentos no processo de interação social.

A infância, então, passou a ser considerada como tempo de aquisições fundamentais para as crianças,
superando a sua condição de invisibilidade social e passando a ser reconhecida como cidadã com direitos
garantidos por leis, que foram aos poucos sendo incorporados pelas políticas públicas.
No entanto, Benjamin (1987) desmistifica a ideia de que a criança possui um caráter estritamente puro e
ingênuo, há de se considerar também os seus desejos, os sentimentos hostis, vontade de mando ou de
submissão, entre outros, desconstruindo a imagem idealizada que o adulto tem da criança.
A criança constrói um universo próprio no qual revela através do jogo que estabelece com os outros e com as
coisas, a forma como conhece o mundo e dá múltiplos significados à realidade física e social, construindo
verdades provisórias. Desta forma, “podemos enxergar a criança como espelho, através do qual é possível
revisitar nossa própria infância, e, assim, perceber o quanto, como, adultos, estamos atualmente tão distantes
dela [...]” (p.33).
Ao evidenciar a desconstrução das representações sociais sobre a concepção de infância e fortalecer a condição
da criança como sujeito de direito, percebe-se a urgência de um novo fazer pedagógico, tanto do docente quanto
das instituições de educação infantil afim de articular a educação dos bebês e demais crianças pequenas com
as demandas contemporâneas.

5.3.2 Concepção de Criança
A concepção de criança, norteadora deste documento, alinha-se com a concepção atual de infância, uma vez
que ela passa a ser vista como um sujeito de direitos, plenamente capaz de aprender. Nessa perspectiva, as
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil definem a criança como:
[...] sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas que
vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja,
aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentido sobre a natureza e a
sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2010, p.12).

A criança dá sentido ao mundo construindo sua própria cultura a partir de interações que estabelece com o seu
meio físico e social, buscando compreendê-lo e dar significado através de produções que são características da
infância como o brincar, o cantar, o desenhar, o jogar e tantas outras manifestações que correspondem às suas
inquietações e questionamentos sobre a realidade muitas vezes ligada ao mundo adulto, mas criadas a partir da
sua própria lógica.
Na BNCC, a concepção de criança é ampliada trazendo a importância da interação com o meio, valorizando
o protagonismo infantil e acrescentando sua criação e modificação da cultura e da sociedade enquanto ela
interage.
Partindo dessa concepção, compreende-se que, desde bebês, as crianças manifestam o seu desejo em aprender,
produzindo cultura que pode ter caráter singular ou coletivo, em espaços formais de educação, ou informais,
onde vivenciam situações de afeto, conflito, alegria e tristeza, experimentando sentimentos de pertencimento,
inclusão e exclusão.
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Portanto, é essencial que esta concepção de criança capaz, protagonista e ativa no seu processo de
aprendizagem e produtora de cultura, que se expressa através de múltiplas linguagens, seja considerada no
planejamento da Educação Infantil, uma vez que a sua aprendizagem se efetiva tanto nas diversas atividades
cotidianas, quanto naquelas imbuídas de intencionalidade pedagógica.

5.4 Educação Infantil
Nas últimas décadas a Educação Infantil tem sido tema de constantes debates e discussões sobre as concepções
que subsidiam as práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagem e do desenvolvimento dos bebês e das
crianças pequenas nas creches e pré-escolas.
De acordo com as DCNEI (2010, p.12) define-se a Educação Infantil como:
primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às quais se
caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos
educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade
no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão
competente do sistema de ensino e submetidos a controle social.

Nesta perspectiva, as instituições de Educação Infantil possuem um compromisso político e social ao garantir
as especificidades da infância na sociedade atual, ocupando um lugar importante e pensado para a criança,
garantindo-lhe o seu papel central no planejamento em relação ao currículo e às práticas pedagógicas, pois
quando não é assegurado o caráter ativo da criança no processo, a aprendizagem será sempre incompleta.
Nesse contexto, as creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças
no ambiente familiar, nocontexto de sua comunidade, ao articulá-los em suas propostas pedagógicas, têm
o objetivo de ampliar o universo de experiências dessas crianças, diversificando e consolidando novas
aprendizagens especialmente quando se trata da educação dos bebês e das crianças bem pequenas, que
envolve aprendizagens próximas aos dois contextos (familiar e escolar), como a socialização, a
autonomia e a comunicação.
Portanto, a educação infantil possui as funções de educar, cuidar e brincar, sendo estas indispensáveis e
indissociáveis, para promover o bem-estar da criança, seu desenvolvimento físico, motor, intelectual,
emocional, moral e social, estimulando a criança a interessar-se pelo processo do conhecimento do ser humano,
da natureza e da sociedade. Isso deve ocorrer, num processo prazeroso, que valorize o lúdico, a cultura, as
múltiplas formas de comunicação, diálogo e interação.
Educar significa propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de
forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de
relação interpessoal, de ser e estar com os outros, em uma atitude de aceitação, respeito e
confiança e o acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e
cultural. Nesse processo, a educação poderá auxiliar o desenvolvimento das capacidades de
apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e
éticas, na perspectiva de contribuir para a formação de crianças felizes e saudáveis. (BRASIL,
1998, p. 23).

A BNCC valida e reforça esse conceito de que as ações de cuidado estão plenamente integradas com as ações
de conhecer e explorar o mundo, criando campo propício para a sistematização dos conhecimentos, que
acontece na etapa posterior do Ensino Fundamental.
Enfim, educar, cuidar e brincar nas Instituições de Educação Infantil do município de Riachão das Neves
significa respeitar e garantir os direitos de todas as crianças ao bem-estar, à expressão, ao movimento, à
segurança, à brincadeira, ao contato com a natureza e com o conhecimento científico. Para isso, exige-se do
professor além da sensibilidade, ser possuidor de conhecimentos que o coloque em condições de discernir no
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coletivo da sala de aula as necessidades básicas de cada criança: orgânicas, também denominadas biológicas e
as necessidades sociais determinadas pelo meio em que a criança está inserida.
Vale ressaltar que a Educação Infantil é complementar à educaçãoda família e um direito da criança; portanto
não se constitui apenas como um pré-requisito para o seu ingresso na escola. Reiteramos que o fato de a
Educação Infantil fazer parte da Educação Básica não subentende que deverá antecipar o modelo escolar do
Ensino Fundamental, extremamente contestável quando se trata da relação dessa proposta pedagógica com as
diversas infâncias que se apresentam à escola buscando formação.
5.5 Concepção de Currículo e Formação
No que se refere às concepções de currículo e formação que nos orientam, partimos da premissa de que
currículo é uma realização pedagógica que se configura na vontade e opção em conceber, organizar,
institucionalizar e avaliar conhecimentos e atividades eleitos como formativos, na dinâmica ampliada dos
processos educacionais e formacionais.
Torna-se imprescindível afirmar que, toda vez que nos envolvemos em questões e práticas curriculares,
também estamos envolvidos em pautas, demandas e proposições de cunho formativo, mesmo que não
conscientes.
Currículo e formação são, para todos os fins práticos, realidades indissociáveis, apesar das dicotomias
históricas que criamos entre essas pautas educacionais. No que se refere ao fenômeno formação, que implica
a experiência irredutível e, ao mesmo tempo, relacional de sujeitos em aprendizagem, convoca sempre um
debate sobre sua valoração, formação não se explica, se compreende. Trata-se de uma experiência que jamais
pode ser simplificada por qualquer modelo teórico ou avaliativo, só o próprio sujeito da formação, de maneira
relacional e singular, é capaz de atualizar e proporcionar a compreensão da sua experiência formativa.
Ademais, faz-se necessário ressaltar que o formativo é sempre do âmbito do valorado, até porque, em algum
lugar e de alguma perspectiva, alguém ou algum segmento social dirá que alguma aprendizagem é ou não é
boa. O que se explica, em realidade, são as condições educacionais e pedagógicas para que a formação
aconteça, ou seja, seus dispositivos, formas de mediação, disponibilizações tecnológicas e materiais, espaços
e tempos necessários para a qualificação da formação, modelos metodológicos, teóricos e de gestão da
formação. A experiência formativa propriamente dita é irredutível a qualquer explicação. Só o Ser da
experiência formativa é capaz de expressá-la.
Tomando os meios educacionais como referência, só alcançamos a experiência formativa se o outro nos
revelar, conscientes de que, tanto ele quanto nós experimentaremos, nos processos formativos, a condição do
não saber, do não conhecer nas itinerâncias e errâncias dessa experiência. Essa perspectiva retira qualquer
possibilidade de um currículo para a Educação Infantil pautado no adultocentrismo ou na extradeterminação.
Como nossas crianças se formariam como entes inteiros e positivados? Quais são as propostas curriculares
relevantes para pleitear a complexidade das suas necessidades sócio educacionais nos plurais contextos do
nosso Estado/Município? Essas nos parecem indagações fundantes para reflexões e propostas de uma
Educação Infantil comprometida com a formação de entes de direito à aprendizagem e formação qualificada.
Dessa forma, consideram que essas concepções se revelam, sobretudo, na forma como as Unidades de
Educação Infantil organizam espaços, tempos, materiais, relações e currículo para a construção de um trabalho
pedagógico que considere a criança em sua integralidade, ou seja, que considere a criança como pessoa capaz,
que tem direito de ser ouvida e de ser levada a sério em suas especificidades enquanto “sujeito potente”,
socialmente competente, com direito à voz e à participação nas escolhas; como pessoa que consegue criar e
recriar, “verter e subverter a ordem das coisas”, refundar e ressignificar a história individual e social; como
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pessoa que vê o mundo com seus próprios olhos, levantando hipóteses, construindo relações, teorias e culturas
infantis por meio da expressão e da manifestação nas diferentes linguagens e nos diferentes modos de
agir, construindo seus saberes e (re)ensinando aos adultos a olhar o mundo com “olhos de criança”.
Portanto, é importante que os profissionais que trabalham com a Educação Infantil estejam o tempo todo se
aperfeiçoando, buscando se atualizar constantemente com os conteúdos específicos que envolve esta
modalidade. Essa busca deve ser constante, pois as mudanças e transformações na sociedade exige formação
contínua. Isso perpassa pelo compromisso profissional, pessoal e institucional. Assim, o professor e demais
profissionais da Educação Infantil necessitam priorizar a formação processual, ser um eterno pesquisador.

5.6 As transições entre Educação Infantil e Ensino Fundamental: questões didáticas e curriculares
Quanto à didática da Educação Infantil, inspirada no trabalho com os Campos da Experiência, torna-se
necessário definir os objetivos centrais da Pedagogia da Infância. De acordo com Moysés Kuhlmann Jr.
(1999), não se trata de dizer que o conhecimento e a aprendizagem não pertençam ao universo da educação
infantil, porém a dimensão que assumem na educação das crianças pequenas coloca-os numa relação
extremamente vinculada aos processos gerais de constituição da criança: a expressão, o afeto, a sexualidade,
a socialização, o brincar, a linguagem, o movimento, a fantasia e o imaginário.
Como a realidade da criança é ainda bastante fragmentada, marcada pelo “aqui e agora”, a possibilidade de
continuidade garante o crescimento e a qualidade das experiências dos meninos e das meninas. Isso significa
dizer que a transição entre a Educação Infantil para o Ensino Fundamental implica condições objetivas:
(I)
(II)

(III)

(IV)

de tempo, para que as crianças possam permanecer em seus percursos de investigação;
de materiais em quantidade suficiente, para que cada criança do grupo não seja
constantemente interrompida, e com variedade ampliada para aumentar seu repertório de
negociações entre os próprios materiais;
de espaço, pois se faz necessário garantir opções diversas de atuações das crianças em um mesmo
local, sem que as obrigue a permanecer todas em uma mesma atividade por longos períodos de
tempo;
de grupo, pois já se sabe que as crianças conseguem atuar melhor quando estão em pequenos
grupos.

Novamente, alertamos para o fato de que os campos de experiências não operam em tempos compartimentados:
eles atravessam de forma objetiva o modo como o contexto é organizado e, subjetivamente, nas ações e
intervenções do adulto que os acompanha. Em especial, quando nos referimos ao princípio da continuidade,
estamos a convocar os professores para o seu papel de responder a essa “forte exigência de continuidade. [...]
Estabelecendo hábitos, isto é, momentos reconhecíveis pela sua identidade e repetitividade, ou ainda [...]
prestando atenção às possibilidades intrínsecas a cada experiência” (BONDIOLI; MANTOVANI, 1998, p.
32).
A partir desse ponto de vista, “o princípio da continuidade da experiência significa que toda experiência tanto
toma algo das experiências passadas quanto modifica de algum modo a qualidade das experiências do presente
e que virão” (DEWEY, 2010, p.36). Daí o convite a outro princípio, a significatividade. O caráter lúdico e
contínuo das experiências das crianças abre um espaço para a produção da ludicidade, da continuidade e
da significatividade das experiências infantis que podem servir como guias importantes na elaboração e
organização dos currículos para dar significados pessoais, seja pelo prazer do já-vivido característico na
atividade lúdica, seja por germinar algo que está embrionário na criança na continuidade de suas experiências.
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Bondioli e Mantovani (1998, p. 32) nos indicam estes princípios como sendo “de uma didática do fazer com
as crianças pequenas” que, aqui neste texto, serviram para ampliar e nos fazer pensar sobre a experiência nos
campos de experiência.
Na Pedagogia de Projetos, por exemplo, a abordagem educativa está centrada na criança e na possibilidade
de que ela possa expressar-se por meio de todas as suas linguagens, como: desenhos, pinturas, palavras,
movimentos, dobraduras, modelagens, montagens, dramatizações, colagens, esculturas, músicas, o que a
conduz a uma ampla possibilidade de expressão e de criatividade.
A organização das atividades baseia-se numa contínua e responsável flexibilidade e inventividade didática em
relação à variabilidade dos ritmos, dos tempos e dos estilos de aprendizagem, além das motivações e dos
interesses das crianças.
A organização da programação pedagógica, a partir do trabalho centrado nas experiências, além de
valorizar as experiências das crianças, favorece ainda uma organização flexível e autônoma, na qual cada
escola de educação infantil possa valorizar as suas experiências e culturas locais. Permite ainda que a escola
da infância possa ter flexibilidade e autonomia para construir um projeto próprio, criativo a respeito das
orientações das políticas de currículo.

5.7Avaliação da Aprendizagem na Educação Infantil
Na Educação Infantil, é necessário avaliar as aprendizagens e também o desenvolvimento infantil. Segundo
as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (BRASIL,2010b), 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 na faixa etária de até cinco anos de idade. Deve-se optar, assim, por
uma abordagem que 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 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 (2012),a avaliação mediadora é aquela que permite aoprofessor 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 instrumentonessa 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 coma seguinte regra comum: “Avaliação
mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças (relatório descritivo), sem o
objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental. (Redação dada pela Lei nº 12.796,
de2013)”.
Para avaliar nessa perspectiva, alguns instrumentos podem ser utilizados, como: o diário de classe para registro
do desempenho da criança; o portfólio individual, no qual as aprendizagens e os caminhos percorridos pelas
crianças em diferentes etapas do desenvolvimento são registradosnos relatórios descritivos produzidos pelos
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docentes. Nesses termos, o portfólio e o álbum de memória são dispositivos de avaliação de possibilidades
valorosas para uma formação qualificada num contexto curricular da Educação Infantil.
É preciso que o professor faça os registros de acompanhamento do desenvolviemento, das experiências dessas
crianças, de forma contínua, por pequenos grupos diários (pasta, caderno de registro específico), para que no
final do Trimestre se tenha um relato sobre as aprendizagens adquiridas e desafios que precisam ser superados.
Todas essas nomenclaturas se referem à organização de registros sobre o processo de aprendizagem da criança
que, de forma sistematizada, ajudaoprofessor, a própria criança e a família a terem uma visão mais real do
processo e da evolução da aprendizagem.
Nessa perspectiva, os registros descritivos são a melhor forma de organizar dados, informações referentes ao
desenvolvimento das crianças nas creches epré-escolas.
Na mesma perspectiva, as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (BRASIL, 2009, p. 16)
definem a avaliação:
(..) como um instrumento de reflexão sobre a prática pedagógica na busca de melhores
caminhos para orientar as aprendizagens das crianças. Ela deve incidir sobre todo o contexto
de aprendizagem: as atividades propostas e o modo como foram realizadas, as instruções e
os apoios oferecidos às crianças individualmente e ao coletivo de crianças, os agrupamentos
que as crianças formaram, o material oferecido e o espaço e o tempo garantidos para a
realização das atividades.

Sob este ponto de vista, o processo de avaliação precisa ser constituído dos procedimentos
didáticos: observação, registro, acompanhamento e interferências no percurso de apropriação do conhecimento
da criança (HOFFMANN, 2012).
Nesse sentido, a avaliação pressupõe sempre referências, critérios, objetivos e precisa ser orientadora, ou seja,
visar o aprimoramento da ação educativa, assim como o acompanhamento e registro do
desenvolvimento da criança. Acerca destes aspectos a BNCC (2017) aponta a necessidade de integrar o
processo avaliativo nas ações pedagógicas que fazem parte da rotina das creches e pré-escolas. Percebemos
que este documento apresenta uma concepção mediadora da avaliação, ao afirmar:
(..) é preciso acompanhar (...) as aprendizagens das crianças, realizando a observação da
trajetória de cada criança e de todo o grupo, suas conquistas, avanços, possibilidades e
aprendizagens. Por meio de diversos registros, feitos em diferentes momentos tanto pelos
professores quanto pelas crianças (como relatórios, portfólios, fotografias, desenhos e textos),
é possível evidenciar a progressão ocorrida durante o período observado, sem intenção de
seleção, promoção ou classificação de crianças em “aptas” e “não aptas”, “prontas” ou “não
prontas”, “maduras” ou “imaturas”. (BNCC, 2017, p. 27).

Fica evidente que a avaliação não é um processo de julgamento, mas sim de reflexão contínua e cotidiana, uma
vez que a criança aprende e desenvolve diariamente. Ademais, é enfática a importância da avaliação para a
organização do trabalho pedagógico subsidiado na observação e registro dos professores e das crianças
configurando uma avaliação formativa. Desta forma, a avaliação serve para que o professor reflita sobre a sua
ação pedagógica revendo os métodos e práticas de aprendizagem tendo como foco acompanhar o percurso de
vida da criança com a intenção de favorecer o máximo possível quanto ao seu desenvolvimento (HOFFMANN,
2012).
Sendo assim, concebemos a avaliação na Educação Infantil como parte integrante do trabalho pedagógico e
elemento imprescindível para nortear o planejamento das ações a serem desenvolvidas com as crianças. As
informações coletadas a partir dos cadernos de registros, relatórios e portfólios são balizadoras da formação
de professores. Esta dinâmica organizacional dos elementos que constituem o trabalho pedagógico possibilitam
a construção de espaços e tempos de aprendizagem e desenvolvimento dos atores sociais que fazem parte da
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Educação Infantil favorecendo a construção da qualidade nos trabalhos desenvolvidos na primeira etapa da
Educação Básica.
A avaliação na Educação Infantil não pode se configurar perdendo de vista as especificidades do
desenvolvimento da criança e suas mediações, as transversalidades fundantes e ampliadas aqui citadas e outras
que surgirão das singularidades dos contextos dos quais emergem as crianças.
Eminentemente processuais, percebidas como atos de currículo para qualificar a formação da criança,
compreendida como um diagnóstico pedagógico para orientar e reorientar seu desenvolvimento e suas
aprendizagens, a avaliação deve incentivar a auto formação, a heteroformação, a ecoformação e a
metaformação, como já descrevemos neste Referencial.

5.8 Campos de Experiência
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) estabelece cinco Campos de Experiência para a Educação
Infantil, que indicam quais são as experiências fundamentais para que a criança aprenda e se desenvolva. Os
campos de experiência enfatizam noções, habilidades, atitudes, valores e afetos que as crianças devem
desenvolver de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e buscam garantir os direitos de aprendizagem das crianças. Ou seja,
o conhecimento vem com a experiência que cada criança vai viver no ambiente escolar.
Os Campos de Experiência e os objetivos não têm caráter de currículo, mas servem para auxiliar o professor a
planejar atividades com maior clareza do que deve ser desenvolvido em cada fase.
Dessa forma, os campos estão organizados de forma a apoiar o professor no planejamento de sua prática
intencional. As atividades propostas à criança devem ser bem planejadas, o próprio cuidar não pode ser algo
mecânico. A criança precisa ter tempo e espaço para se expressar e o professor tem que estar aberto para
acompanhar as reações dela, que serão sempre únicas e pessoais.
Em outras palavras, é importante que as práticas do professor estejam diretamente comprometidas com as
necessidades e os interesses da criança, para que a vivência se transforme em uma experiência e tenha, de fato,
um propósito educativo. Assim, mesmo quando o objetivo é apresentar conhecimentos culturais e
científicos às crianças, é preciso levar em conta os campos, como núcleos integradores das propostas a serem
trabalhadas em sala de aula, além de considerar as interações e a brincadeira como forma de viabilizar
o aprendizado das crianças, pois são contextos sociais significativos para ela.
Portanto, as diversas áreas de conhecimento e as diferentes linguagens são integradas por meio dos Campos
de Experiência, partindo do pressuposto de que a criança aprende por meio das experiências vividas no seu
contexto escolar, social e familiar. Assim, propõe-se a articulação das diferentes linguagens para a organização
curricular e didática de todo o processo educativo, assegurando às crianças os direitos de conviver, brincar,
participar, explorar, expressar-se e conhecer-se.
Considerando esses saberes e conhecimentos, os campos de experiências em que se organiza a BNCC (2017,
38 –41) são assim discriminados:
O eu, o outro e o nós – Vivência das primeiras experiências sociais com familiares, crianças e adultos do
seu entorno e comunidade; ampliação de experiências do conhecimento de si mesmo e do outro
constituindo sua identidade e subjetividade (modo de ser, pensar, sentir e agir) a partir da interação
com diferentes pessoas e outros modos de vida e pontos de vista; participação de relações sociais de cuidado
e autocuidado para construção de sua autonomia e sentimento de reciprocidade e interdependência com
o meio; contato com outros grupos sociais de diferentes culturas (costumes, tradições, modos de ser e
viver, rituais de cuidados pessoais e do grupo) para valorização da sua identidade e respeito às diversas
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culturas e grupos sociais. ampliação dos processos de socialização, de valores vinculados à solidariedade, à
reciprocidade e ao respeito dos direitos e deveres de si próprio e dos outros.
Corpo, gestos e movimentos – Experiências individuais e sociais em situações de brincadeiras, nas quais
explora o espaço com o corpo, gestos e movimentos, sejam eles intencionais ou espontâneos; exploração de
diferentes linguagens como a música, a dança, o teatro, as brincadeiras de faz de conta, para ampliar as
formas de comunicação e expressividade corporal, bem como a percepção de si e do outro, suas
potencialidades e limites, riscos à integridade física, reconhecimento e valorização das diferentes
práticas sociais e culturais na ocupação e relação com o espaço e objetos do seu retorno.
Assim, a instituição escolar precisa 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 modos de ocupação e
uso do espaço com o corpo (tais como: sentar com apoio, rastejar, engatinhar, escorregar, caminhar apoiandose em berços, mesas e cordas, saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar cambalhotas, alongar-se, etc.).
Traços, sons, cores e formas – Ressalta as experiências das crianças com as diferentes manifestações
artísticas, culturais e científicas, incluindo o contato com a linguagem musical e as linguagens visuais,
enfatizando as experiências corporais provocadas pela intensidade dos sons e pelo ritmo das melodias,
valorizando e ampliando o repertório musical, o desenvolvimento de preferências, a exploração de diferentes
objetos sonoros ou instrumentos musicais, desenvolvendo a habilidade de identificar a qualidade do som,
a capacidade de improvisação e o contato com as festas populares.
Ao mesmo tempo, foca as experiências que promovam a sensibilidade investigativa no campo visual,
valorizando a atividade produtiva das crianças, nas diferentes situações de que participam, envolvendo
desenhos, pintura, escultura, modelagem, colagem, gravura e fotografias. 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.
Portanto, a Educação Infantil precisa promover a participação das crianças em tempos
produção, manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da
criatividade e da expressão pessoal das crianças, permitindo que se apropriem
permanentemente, a cultura e potencializem suas singularidades, ao ampliar repertórios
experiências e vivências artísticas.

e espaços para a
sensibilidade, da
e reconfigurem,
e interpretar suas

Escuta, fala, pensamento e imaginação – Esse campo de experiência enfatiza as atividades práticas com foco
na linguagem oral, ampliando as formas de comunicação da criança em situações sociais. Faz parte desse
campo, as experiências com cantigas, jogos cantados, brincadeiras de roda e também roda de conversa sobre
tema em estudo, entre outros. É importante destacar a importância da leitura diária de histórias em sala de aula,
pois elas contribuem para a formação de novos leitores, da imaginação e da representação, além de
incentivarem as crianças a se interessarem pela linguagem escrita.
Por meio da leitura de livros as crianças passam a ter contato com vários personagens em vários contextos.
Isso colabora para desenvolver atividades voltadas para imaginação, como criar novas histórias a partir do que
foi trabalhado em sala de aula.
Vivenciar experiências com a cultura escrita, a partir do contato com diversos gêneros textuais, suportes e
portadores da escrita, seus usos sociais em contextos significativos e de pleno significado e familiarização com
os diferentes textos que circulam no contexto familiar, social e escolar; manipular e explorar os textos da
literatura infantil (histórias, contos, fábulas, poemas), para despertar a curiosidade, interesse e gosto pela
leitura, além de aprendizagens relacionadas ao comportamento leitor, imaginação e representação
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das histórias em seu conhecimento de mundo, emoções e sentimentos gerados a partir do contato com
as personagens, cenários, desfechos, etc.
Há também de se destacar a importância das experiências gráficas com atividades significativas que
estimulem o uso cotidiano da escrita de forma lúdica e prazerosa, promovendo imitações de atos de escritas
em situações de faz de conta, bem como condições em que a criança se arriscam a ler e a escrever de forma
espontânea, apoiadas pelo professor, que as engajam em reflexões que possibilitem organizar suas ideias sobre
o sistema de escrita.
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações – experiências que favoreçam a construção
de noções espaciais (perto, longe, frente, atrás) a partir da exploração do corpo e dos objetos que a
cercam, bem como dos diversos espaços (rua, bairro, cidade) existentes à sua volta; experiências que
favoreçam a construção das noções de tempo e ordem temporal (dia, noite, ontem, amanhã, semana, mês);
experiências que promovam a compreensão do mundo físico (o próprio corpo, fenômenos naturais,
transformações da natureza) e o mundo sociocultural (relações de parentesco, modos de vida das pessoas,
tradições, costumes); experiências com os conhecimentos matemáticos (contagem, ordenação, relações
entre quantidades, dimensões, medidas, comparação de pesos e comprimentos, distâncias, formas
geométricas, numerais cardinais e ordinais), construídos a partir de observações, manipulação de objetos,
investigação e exploração do seu entorno, levantamento de hipóteses, consulta à fontes de informação, busca
de respostas às suas curiosidades e indagações, através de contextos lúdicos e do seu cotidiano, em que
as crianças possam utilizá-los.
5.9 Organizador Curricular
Na educação infantil, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento são considerados como essenciais para
atender as vivências, os comportamentos, as habilidades da criança dentro de eixos estruturantes de interações
e brincadeiras.
A sequência do organizador curricular tem como eixo norteador a interação e brincadeiras e sua
importância no desenvolvimento da criança a partir de suas experiências; o cuidado precisa estar
presente em todo ato de currículo; a educação integral perpassapor uma formação que respeite a criança
em sua integralidade, em espaços e tempos que amparem este novo olhar (BNCC). Para cada idade são
apresentados os campos de experiências e os objetivos definidos pela BNCC.
No quadro do organizador curricular propõeos saberes e conhecimentos a serem trabalhados com o objetivo
de desenvolver uma aprendizagem significativa. As aprendizagens a serem alcançadas pelos bebês, crianças
bem pequenas e crianças pequenas devem seguir os objetivos de desenvolvimento citados no organizador
curricular apresentado na próxima página.
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ORGANIZADOR CURRICULAR EDUCAÇÃO INFANTIL

TRANSVERSALIDADE RELACIONADA COM OS CONCEITOS FUNDANTES

TRANSVERSALIDADE RELACIONADA COM AS COMPETÊNCIAS

Pensar em uma criança baseada no vir a ser, em sua capacidade de criação constante e no 1.Conhecimento
2. Pensamento crítico e criativo
seu protagonismo.
3. Repertório Cultural
Ter como eixos norteadores a interação e brincadeira e sua importância no desenvolvimento 4. Comunicação
da criança a partir de suas experiências.
5. Cultura digital
6. Trabalho e projeto de vida
O cuidar e o educar, precisa estar presente em todo ato de currículo.
7. Argumentação
Educação Integral, pensar em uma formação que respeite a criança em sua integralidade e 8. Autoconhecimento e autocuidado
9. Empatia e cooperação
em espaços e tempos que amparem este novo olhar.
10. Responsabilidade
CAMPO DE EXPERIÊNCIA
O EU, O OUTRO, O NÓS
DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
Conviver com crianças e adultos em pequenos grupos, reconhecendo e respeitando as diferentes identidades e pertencimento étnico-racial, de gênero e religião de seus parceiros.
Brincar com diferentes parceiros, desenvolvendo sua imaginação e solidariedade.
Explorar diferentes formas de interagir com parceiros diversos em situações variadas, ampliando sua noção de mundo e sua sensibilidade em relação aos outros.
Participar ativamente das situações do cotidiano, tanto daquelas ligadas ao cuidado de si e do ambiente como das relativas às atividades propostas pelo(a) professor(a).
Expressar às outras crianças e/ou adultos suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões e oposições.
Conhecer-se e construir uma identidade pessoal e cultural, valorizando suas características e as das outras crianças e adultos, aprendendo a identificar e combater atitudes preconceituosas e
discriminatórias.
BEBÊS
GRIANÇAS BEM
CRIANÇAS
(zero a 1 ano e seis PEQUENAS
PEQUENAS
ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS
meses)
(1 ano e 7 meses a 3 (4 anos a 5 anos e
anos e 11 meses)
(EI01EO01)
Perceber que suas
ações têm efeitos nas
outras crianças e nos
adultos.

(EI02EO01)
Demonstrar atitudes
de cuidado e
solidariedade na

11 meses)
(EI03EO01)
Acolher e respeitar momentos de choro, de tristeza, de alegria e demais sentimentos de afeto e de emoção da criança.
Demonstrar empatia
pelos
outros, Explorar o convívio em grupo que lhes garantam a construção de vínculos com crianças e adultos, por meio de
percebendo que as brincadeiras e ações compartilhadas, nas quais tenham oportunidades de: dividir brinquedos, negociar regras para
pessoas
têm
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(EI01EO02)
Perceber as
possibilidades e os
limites de seu corpo
nas brincadeiras e
interações das quais
participa

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

(EI01EO03)
Interagir com
crianças da mesma
faixa etária e
adultos ao explorar

Riachão das Neves

interação
com diferentes
crianças e adultos. sentimentos,
necessidades
e
maneiras de pensar
e agir.

brincadeiras, compartilhar ideias e emoções, oferecendo brinquedos e abraçando um colega que está triste, brincando de
faz de conta e outros.

(EI02EO02)
Demonstrar
imagem positiva de
si e confiança em
sua capacidade para
enfrentar
dificuldades e
desafios.

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

Possibilitar brincadeiras com obstáculos que permitam empurrar, rodopiar, balançar, escorregar, equilibrar-se, arrastar,
engatinhar, levantar, subir, descer, passar por debaixo, por cima, saltar, rolar, virar cambalhotas, perseguir, procurar,
pegar, adequados para a faixa etária.

(EI02EO02)
Demonstrar
imagem positiva de
si e confiança em
sua capacidade para
enfrentar
dificuldades e
desafios.

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

Propiciar situações para a criança manipular e explorar instrumentos e objetos de sua cultura: brinquedos, utensílios
usados pelos adultos (pentes, escovas, telefones, caixas, panelas, instrumentos musicais, livros, rádio, etc.)

(EI02EO03)
Compartilhar os
objetos e os espaços
com crianças da

(EI03EO03)
Permitir a criança comunicar desejos e necessidades utilizando, gradativamente, gestos e movimentos, como: estender os
Ampliar as relações braços pedindo colo, apontar para o banheiro quando sente vontade de urinar, colocar a mão na barriga para manifestar
interpessoais,
que está com fome, apontar para pessoas e objetos reconhecendo-os e outros.
desenvolvendo
atitudes de

Promover vivências em situações de interação que demonstrem respeito pelas ideias e gostos de seus colegas relacionados
à empatia, como, por exemplo, manifestar-se frente a situações que avalia como injustas, compartilhar emoções e
sentimentos, aceitar a escolha da maioria, perceber e respeitar as diferenças através de histórias, vídeos, teatros, músicas,
jogos e brincadeiras.

Propor jogos e brincadeiras que explorem a identificação, reconhecimento, localização e nomeação das partes do próprio
corpo.Incentivar a observação, a expressão e o reconhecimento das crianças quanto a sua própria imagem e a de outras
pessoas em espelhos, imagens, fotografias, vídeos etc.
Orientar e incentivar as crianças, de forma lúdica, a realizar com progressiva autonomia as Atividades da Vida Diária:
trocar de roupas, escovar os dentes, usar o sanitário, pentear os cabelos, alimentar-se, lavar e enxugar as mãos, tomar
banho, beber água, etc.

Estimular o compartilhamento de instrumentos e objetos de nossa cultura: óculos, chapéus, pentes, escovas, telefones,
caixas, panelas, instrumentos musicais, livros, rádio, gravadores, etc. em momentos de brincadeiras de faz de conta.
Oportunizar momentos que envolvam situações de cooperação e participação como: dividir e compartilhar brinquedos,
interagir com outras crianças em brincadeiras de faz de conta, de atividades culinárias, de manipulação de argila, de
construção de horta, de reconto coletivo de história, de construção com sucata, de pintura coletiva, de participar de jogos
de regras, entre outras.
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espaços, materiais, mesma faixa etária
objetos, brinquedos. e adultos.

participação e
cooperação.

Incentivar a participação da criança em momentos para que a mesma expresse seus desejos, necessidades e emoções
utilizando gestos, balbucios, sons, palavras, brincadeiras (jogos de mostrar e esconder objetos e pessoas), expressões
faciais, movimentos gestuais, nas atividades cotidianas;
Propor vivências em que as crianças possam ser incentivadas a expressar por meio de gestos e da fala, seu desconforto
diante de determinadas situações (cansaço, irritação, aborrecimento, raiva, tristeza, alegria, etc.) utilizando de músicas,
histórias e brincadeiras.
Oportunizar diferentes situações em que as crianças pequenas sejam incentivadas e convidadas a comunicar-se com
independência, por meio de participação de rodas de conversas, leitura de histórias, poemas, fábulas, manuseio de livros,
registros através de desenhos.

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

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

(EI03EO04)
Comunicar suas
ideias e sentimentos
a pessoas e grupos
diversos.

Estimular a criança a fazer exploração do corpo por meio de atividades de cuidar/educar nos momentos do banho, troca
de fraldas, escovação, alimentação, massagem, descanso e outras, sempre estimulando o diálogo ou através músicas e
brincadeiras com seus pares e com os adultos.
Propor atividades em que a criança possa identificar características físicas que possui, reconhecendo diferenças entre os
colegas, como por exemplo: assumindo diferentes papéis e imitando ações e comportamentos dos seus pares, expandindo
sua forma de representação, abordando atitudes como respeito, amor, solidariedade, cooperação, amizade e carinho, por
meio de histórias infantis, músicas, poemas, faz de conta, dinâmicas com o espelho e outros.
Oportunizar diferentes situações em que as crianças pequenas sejam incentivadas e convidadas a comunicar-se com
independência, por meio de participação de rodas de conversas, leitura de história, poemas, fábulas, manuseio de livros,
registros através de desenhos.

(EI01EO05)
Reconhecer seu
corpo e expressar
suas sensações em
momentos de
alimentação,
higiene, brincadeira
e descanso.

(EI02EO05)
Perceber que as
pessoas têm
características
físicas diferentes e
respeitar essas
diferenças.

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

Organizar atividades para a criança seguir uma rotina consistente e previsível de eventos diários com fotografias ou
ilustrações.
Envolver as crianças cotidianamente na participação da construção de combinados e reflexão sobre as regras de
convivência, ao passo que interage, brinca e convive.
Organizar brincadeiras de faz de conta, momentos para brincadeiras livres, em que a crianças possam brincar de assumir
diferentes papéis, criando cenários que permitam significar e ressignificar o mundo social e cultural.
Realizar momentos de interação com brincadeiras e atividades compartilhadas em situações em que as crianças precisam
socializar objetos e brinquedos, respeitando sua vez e a do outro (no momento da rodinha, no parque, nas brincadeiras,
nos jogos e atividades compartilhadas).
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Envolver as crianças em atividades que proporcionem o manifestar cultural e local por meio de visitas a espaços, a pessoas
que contribuem na construção da perpetuação da cultura.
Praticar atividades com instrumentos e jogos locais,bem como de diferentes origens culturais e tradições.
Envolver as famílias em projetos pedagógicos da Unidade Escolar e/ou da turma.
(EI01EO06)
Interagir com outras
crianças da mesma
faixa etária e
adultos, adaptandose ao convívio
social.

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

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

(EI02EO07)
Resolver conflitos
nas interações e
brincadeiras, com a
orientação de um
adulto.

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

Promover situações (organização de cantinhos contendo brinquedos, roupas e calçados...) em que a criança seja desafiada
a resolver conflitos, expressando suas emoções e sentimentos.
Trabalhar com textos e ou livros diversos que sugerem temas como solidariedade, respeito aos outros, boas maneiras,
cooperação, estímulo à sensibilidade e reflexão.
Propor jogos e dinâmicas queestimulem a amizade, cooperação e o respeito às diferenças.
Acolher e respeitar momentos de choro, de tristeza, de alegria e demais sentimentos de afeto e de emoção da criança.
Explorar o convívio em grupo que lhes garantam a construção de vínculos com crianças e adultos, por meio de
brincadeiras e ações compartilhadas, nas quais tenham oportunidades de: dividir brinquedos, negociar regras para
brincadeiras, compartilhar ideias e emoções, oferecendo brinquedos e abraçando um colega que está triste, brincando de
faz de conta e outros.
Promover vivências em situações de interação que demonstrem respeito pelas ideias e gostos de seus colegas relacionados
à empatia, como, por exemplo, manifestar-se frente a situações que avalia como injustas, compartilhar emoções e
sentimentos, aceitar a escolha da maioria, perceber e respeitar as diferenças através de histórias, vídeos, teatros, músicas,
jogos e brincadeiras.
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS
DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
Conviver com crianças e adultos, experimentando marcas da cultura corporal nos cuidados pessoais, na dança, música, teatro, artes circenses, escuta de histórias e brincadeiras.
Brincar utilizando criativamente o repertório da cultura corporal e do movimento.
Explorar amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, produção de sons e de mímicas, descobrindo modos de ocupação e de uso do espaço com o corpo.
Participar de atividades que envolvem práticas corporais, desenvolvendo autonomia para cuidar de si.
Expressar corporalmente emoções e representações tanto nas relações cotidianas como nas brincadeiras, dramatizações, danças, músicas e contação de histórias.
Conhecer-se nas diversas oportunidades de interações e explorações com seu corpo.
BEBÊS
CRIANÇAS BEM
CRIANÇAS
(zero a 1 ano e seis
PEQUENAS
PEQUENAS
ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS
meses)
(1 ano e 7 meses a 3 (4 anos a 5 anos e 11
anos e 11 meses)
meses)
(EI01CG01)
Movimentar as
partes do corpo para
exprimir
corporalmente
emoções,
necessidades e
desejos.

(EI02CG01)
Apropriar-se de
gestos e movimentos
de sua cultura no
cuidado de si e nos
jogos e brincadeiras.

(EI03CG01) Conhecer
a multiplicidade de
funções
e
manifestações motoras
apartir da compreensão
acerca da postura
corporal e assim criar,
com o corpo, formas
diversificadas
de
expressão
de
sentimentos, sensações
e emoções tanto nas
situações do cotidiano
quanto em brincadeiras,
dança,teatro, música.

Realizar atividades em que a criança execute movimentos de soprar e sugar; movimentos dos olhos e cabeça na
direção do som ouvido; expressar-se por meio de gestos e ritmos corporais; movimentar braços e pernas seguindo
comandos; manipular objetos com os dedos; segurar objetos com as mãos; utilizar-se de cubos e caixas grandes para
entrar, sair e voltar, encaixar e desencaixar, puxar e empurrar objetos e ou brinquedos, explorar os espaços educativos
incentivando andar/correr, pegar/soltar.
Explorar movimentos corporais através do trabalho com músicas, brincadeiras, danças, jogos com: bolas, cordas,
pneus, caixa de areia, circuitos com obstáculos, bambolês, atividades com cordas e fitas: andar por cima, saltá-las
de maneiras variadas, enrolar no próprio corpo, pisar a corda que o colega arrasta, empurrar carrinho e pneus, pular
na cama elástica, brincar no velotrol, no escorregador, de patinete, na gangorra, de tiro ao alvo, de boliche, de futebol,
de pega-pega, de amarelinha, de vivo ou morto, entre outros.
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(EI01CG02)
Experimentar as
possibilidades
corporais nas
brincadeiras e
interações em
ambientes
acolhedores e
desafiantes.

(EI02CG02)
Deslocar seu corpo
no espaço,orientandose por noções, como
em frente, atrás, no
alto, embaixo, dentro,
fora etc., ao se
envolver em
brincadeiras e
atividades de
diferentes naturezas.

(EI03CG02)
Demonstrar controle e
adequação do uso de
seu
corpo
em
brincadeiras e jogos,
escuta e reconto de
histórias, atividades
artísticas, entre outras
possibilidades.

Estimular movimentos corporais através de músicas, brincadeiras, histórias e imitações (animais, sons da natureza,
sons de carro e outros para expressão de suas emoções).

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

(EI02CG03)
Explorar formas de
deslocamento
no
espaço (pular, saltar,
dançar), combinando
movimentos
e
seguindo orientações.

(EI03CG03)
Criar movimentos,
gestos, olhares e
mímicas em
brincadeiras, jogos e
atividades artísticas,
como dança, teatro e
música.

Desenvolver atividades em que a criança possa movimentar-se livremente ou ao comando do(a) professor(a)
imitando gestos de pessoas e animais.

Explorar o ambiente da escola considerando a localização de seus elementos no espaço: dentro, fora, perto, longe,
em cima, ao lado, frente, atrás, no alto, embaixo e outros.
Possibilitar a criança a percorrer trajetos inventados espontaneamente ou propostos: circuitos desenhados no chão,
feitos com corda, elásticos, tecidos, mobília e outros limitadores e obstáculos para subir, descer, passar por baixo,
por cima, por dentro, por fora, na frente, atrás, contornar e outros.

Desenvolver atividades para a exploração do espaço ao seu redor fazendo movimentos como engatinhar, andar,
rolar, arrastar-se, dentre outras; correr, lançar, galopar, pendurar-se, pular, saltar, arremessar, dançar, esconder e
achar objetos de forma independente ou de acordo com comandos dados em brincadeiras e jogos.
Promover atividades de percorrer circuitos feitos com cordas, elásticos, fitas adesivas, cubos, túneis, pneus e outros
obstáculos para subir, descer, passar por baixo, por cima, dar voltas.
Oportunizar a criança vivenciar jogos de imitação, durante brincadeiras, contação de histórias e outras
possibilidades.
Realizar com as crianças apresentações de danças e peças teatrais, confecção de acessórios e fantasias, possibilitar
dramatizações de situações do dia a dia, músicas ou trechos de histórias.

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

(EI02CG04)
(EI03CG04)
Demonstrar
Adotar hábitos de
progressiva
autocuidado
independência no relacionados a higiene,
alimentação, conforto e
cuidado do corpo.
aparência.

Promover o cuidado com o corpo através do lúdico (histórias, músicas, conversas, brincadeiras) nos momentos de
alimentação, banho, escovação e descanso.
Oportunizar vivências para o cuidado com o corpo através de jogos e brincadeiras de faz de conta, utilizando objetos
de higiene pessoal, o desenho, a pintura, a modelagem e outras formas de expressão, para representar seus desejos
e vontades.
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Despertar nas crianças a valorização de alimentos saudáveis produzidos em nossa cidade, principalmente os frutos
do cerrado e região, por meio de músicas, vídeos, degustação de alimentos, histórias e vivências (feira livre,
mercados e outros), servindo-se e alimentando-se com independência.
(EI01CG05)
Utilizar os
movimentos de
preensão, encaixe e
lançamento,
ampliando suas
possibilidades de
manuseio de
diferentes materiais
e objetos.

(EI01CG06BA)
Interagir com o
meio cultural
através de sons e
brincadeiras que
valorizem a cultura
local.

(EI02CG05)
Desenvolver
progressivamente as
habilidades manuais,
adquirindo controle
para desenhar, pintar,
rasgar, folhear, entre
outros.

(EI03CG05)
Coordenar
suas
habilidades manuais no
atendimento adequado
a seus interesses e
necessidades
em
situações diversas.

Desenvolver atividades que envolvam o segurar, apalpar, encaixar/desencaixar, pegar/soltar e manusear materiais
diversos.
Possibilitar atividades como dobrar, recortar, rasgar e amassar utilizando variedades de papéis (papel crepom,
celofane, camurça, seda, jornais, revistas) e outros materiais.
Oportunizar vivências para o cuidado com o corpo através de jogos e brincadeiras de faz de conta, utilizando objetos
de higiene pessoal, o desenho, a pintura, a modelagem e outras formas de expressão, para representar seus desejos
e vontades.
Possibilitar a participação de situações que envolvam a coordenação de habilidades manuais, como: circular pelo
ambiente do espaço escolar, pegar objetos, brinquedos que estão em posições e alturas diferenciadas, posicionados
estrategicamente pelo(a) professor(a), e também manipular objetos de diferentes tamanhos e pesos, em situações
que envolvam habilidades manuais, tais como: empilhar, encaixar, rosquear, pinçar, chutar, arremessar e receber.
Proporcionar o conhecimento de diferentes instrumentos ou manifestações culturais que são típicas da nossa cultura,
região ou de outras culturas.
Propor brincadeiras de imitar gestos e movimentos através de cantigas da cultura que faz parte do nosso município.

CAMPO DE EXPERIÊNCIA
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS
DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
Conviver e fruir com os colegas e professores manifestações artísticas e culturais da sua comunidade e de outras culturas — artes plásticas, música, dança, teatro, cinema, folguedos e festas
populares.
Brincar com diferentes sons, ritmos, formas, cores, texturas, objetos e materiais, construindo cenários e indumentárias para brincadeiras de faz de conta, encenações ou para festas
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tradicionais.
Explorar variadas possibilidades de usos e combinações de materiais, substâncias, objetos e recursos tecnológicos para criar desenhos, modelagens, músicas, danças, encenações teatrais e
musicais.
Participar de decisões e ações relativas à organização do ambiente (tanto o cotidiano quanto o preparado para determinados eventos), à definição de temas e à escolha de materiais a serem
usados em atividades lúdicas e artísticas.
Expressar suas emoções, sentimentos, necessidades e ideias cantando, dançando, esculpindo, desenhando, encenando.
Conhecer-se no contato criativo com manifestações artísticas e culturais locais e de outras comunidades.
BEBÊS
CRIANÇAS BEM
CRIANÇAS
(zero a 1 ano e seis
PEQUENAS
PEQUENAS
ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS
meses)
(1 ano e 7 meses a 3 (4 anos a 5 anos e 11
anos e 11 meses)
meses)
(EI01TS01)
Explorar sons
produzidos com o
próprio corpo e com
objetos do
ambiente.

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

(EI02TS01) Criar
sons com materiais,
objetos e
instrumentos
musicais, para
acompanhar diversos
ritmos de música.

(EI02TS02) Utilizar
materiais variados
com possibilidades de
manipulação (argila,
massa de modelar),
explorando cores,
texturas, superfícies,
planos, formas e
volumes ao criar

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

Utilizar objetos sonoros artísticos incluindo os de tradição e cultura local, fazendo gestos e movimentos relacionados
às
músicas
infantis
e
sons
apresentados.

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

Oportunizar a experimentação do grafismo infantil feito pelas crianças (riscos, rabiscos, desenho, pintura com
materiais didáticos adequados à faixa etária-gizão de cera, pincel atômico, carvão e giz colorido molhado, gesso,
pedaço de tijolos, tinta guache, pincel grosso) para representação de personagens, pessoas do convívio ou cenários
explorados nas histórias.

Explorar a expressão e produção de sons com materiais, objetos e instrumentos musicais para acompanhar e interpretar
músicas e canções diversas com a construção de instrumentos musicais (sucata), escuta de obras musicais variadas,
produção de sons com a voz: alto/baixo, forte/fraco, participação em brincadeiras e jogos cantados.
Possibilitar a criação de sons e acompanhamento de ritmos variados com instrumentos musicais e objetos sonoros que
podem ser construídos pelo grupo (com lata, embalagens, sementes, pedras, etc.) para utilizar em situações de
brincadeiras cantadas com outras crianças, estimulando a escuta, o conhecimento e manipulação de instrumentos
musicais, objetos ou canções que são típicos da cultura local e regional.

Oportunizar o manuseio de argila e massa de modelar espontaneamente, bem como de objetos tridimensionais, a partir
de seu próprio repertório, explorando diferentes elementos, como: forma, volume, textura, planos e outros.
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objetos
tridimensionais.
(EI01TS03)
Explorar diferentes
fontes sonoras e
materiais para
acompanhar
brincadeiras
cantadas, canções,
músicas e melodias.

(EI02TS03) Utilizar
diferentes fontes
sonoras disponíveis
no ambiente em
brincadeiras cantadas,
canções, músicas e
melodias.

Proporcionar situações para a criança experimentar diversas possibilidades de representação visual bidimensional e
tridimensional, utilizando materiais diversos: caixas, tecidos, tampinhas, gravetos, pedrinhas, lápis de cor, giz de cera,
papéis, entre outras.
(EI03TS03)
Reconhecer as
qualidades do som
(intensidade, duração,
altura e timbre),
utilizando-as em suas
produções sonoras e
ao ouvir músicas e
sons.

Explorar sons com o próprio corpo e ambiente (bater palmas, imitar os bichos, os sons da natureza, contação de
histórias utilizando onomatopeias e outros).
Propiciar a escuta de diferentes sons, por meio de aparelhos sonoros, microfones, celular, tablet, data show, televisão,
objetos, instrumentos musicais, vídeos, canto, brincadeiras e danças com repertórios musicais.
Promover pesquisa de nossas manifestações culturais e festejos que são celebrados pela família e pela comunidade
local, representando-as por meio de teatro, dança e músicas com participação de grupos folclóricos da comunidade
(danças, cantigas de roda, Divino, reisado, festas dos padroeiros, capoeira, capoterapia, entre outros).

CAMPO DE EXPERIÊNCIA
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
Conviver com crianças e adultos em situações comunicativas cotidianas, constituindo modos de pensar, imaginar, sentir, narrar, dialogar e conhecer.
Brincar com parlendas, trava-línguas, adivinhas, memória, rodas, brincadeiras cantadas, jogos e textos de imagens, escritos e outros, ampliando o repertório das manifestações culturais da
tradição local e de outras culturas, enriquecendo sua linguagem oral, corporal, musical, dramaática, escrita, dentre outras.
Participar de rodas de conversa, de relatos de experiências, de contação e leitura de histórias e poesias, de construção de narrativas, da elaboração, descrição e representação de papéis no faz
de conta, da exploração de materiais impressos e de variedades linguísticas, construindo diversas formas de organizar o pensamento.
Explorar gestos, expressões, sons da língua, rimas, imagens, textos escritos, além dos sentidos das palavras nas poesias, parlendas, canções e nos enredos de histórias, apropriando-se desses
elementos para criar novas falas, enredos, histórias e escritas, convencionais ou não.
Expressar sentimentos, ideias, percepções, desejos, necessidades, pontos de vista, informações, dúvidas e descobertas, utilizando múltiplas linguagens, considerando o que é comunicado
pelos colegas e adultos.
Conhecer-se e reconhecer suas preferências por pessoas, brincadeiras, lugares, histórias, autores, gêneros.
BEBÊS
CRIANÇAS BEM
CRIANÇAS
(zero a 1 ano e seis
PEQUENAS
PEQUENAS
ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS
(1 ano e 7 meses a 3 (4 anos a 5 anos e 11
meses)
anos e 11 meses)
meses)
(EI01EF01)
(EI03EF01)
Oportunizar a criança a realizar o reconhecimento do seu próprio nome e das pessoas do seu convívio, através da
(EI02EF01)
Reconhecer quando
Expressar
ideias, exploração do espelho, brincadeiras orais e recursos visuais (fotos dos bebês, álbum da turma, música, chamadinha).
Dialogar
com
é chamado pelo
desejos e sentimentos
crianças e adultos,
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nome e reconhecer expressando desejos,
os nomes de pessoas necessidades,
e
com quem convive. sentimentos
opiniões.

sobre suas vivências,
por
meio
da
linguagem oral e
escrita
(escrita
espontânea), de fotos,
desenhos e outras
formas de expressão.

Promover situações de interação que estimulem a criança a expressar suas ideias, sentimentos e emoções por meio de
diferentes linguagens, como a dança, o desenho, a mímica, a música, a linguagem escrita ou oral, leituras de imagens,
jogos e brincadeiras, relatos e entrevistas.

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

(EI02EF02)
Identificar e criar
diferentes sons e
reconhecer rimas e
aliterações
em
cantigas de roda e
textos poéticos.

(EI03EF02)

Permitir a participação das crianças em situações de escuta de poemas e músicas.

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

Organizar momentos de ler e brincar a partir de textos memorizados, tais como: letras de músicas, brincadeiras
cantadas, parlendas, poemas, canções, explorando rimas e aliterações.

(EI01EF03)
Demonstrar
interesse ao ouvir
histórias lidas ou
contadas,
observando
ilustrações e os
movimentos
de
leitura do adultoleitor (modo de
segurar o portador e
de virar as páginas).

(EI02EF03)
Demonstrar interesse
e atenção ao ouvir a
leitura de histórias e
outros
textos,
diferenciando escrita
de ilustrações e
acompanhando, com
orientação do adultoleitor, a direção da
leitura (de cima para
baixo, da esquerda
para a direita).

(EI03EF03)

Proporcionar situações de leitura de diferentes gêneros feita pelos adultos, como histórias curtas, poemas, parlendas,
explorando recursos da oralidade, objetos e fantoches.

(EI01EF04)
Reconhecer
elementos
ilustrações
histórias,
apontando-os

(EI02EF04)
Formular e responder
das perguntas sobre fatos
de da história narrada,
identificando
a cenários, personagens

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

Promover situações que permitam a participação das crianças em rodas de conversas, relatos de experiências do
cotidiano, fatos e acontecimentos sociais e individuais, por meio da linguagem oral, fotográfica, cartazes, imagens
diversas, mímicas, dramatizações, desenhos e registros escritos espontâneos de acordo as hipóteses de escrita.

Possibilitar a interação e brincadeiras orais com parlendas, quadrinhas, trava-línguas, adivinhas, cantigas de roda,
poesias, identificando rimas e aliterações nos textos lidos e cantados, estimulando a criação de novas combinações e
ritmos.

Possibilitar o contato das crianças com diferentes gêneros textuais (contos, fábulas, tirinhas, receitas, poemas,
quadrinhas, parlendas e outros) envolvendo-as no mundo imaginário da leitura a partir do movimento adulto-leitor,
explorando imagens e as características do portador textual.
Proporcionar a participação da criança em situações de leitura com diferentes gêneros textuais: contos clássicos e
populares, cantigas de rodas, poemas e poesias, parlendas, receitas, adivinhas, trava-línguas para exploração de
palavras
conhecidas.
Intensificar o trabalho com livros e histórias que destacam a diversidade, a construção da identidade e autoaceitação
das características individuais, ampliando as discussões sobre valorização da história e cultura africanas, com destaque
para a diversidade étnica.

(EI03EF04) Recontar
histórias ouvidas e
planejar
coletivamente
roteiros de vídeos e de
encenações, definindo
os contextos, os

Organizar rodas de conversa com os bebês para apreciação das ilustrações de histórias. Mostrar nas páginas de um
livro de plástico ou tecido, objetos conhecidos e dizer os nomes das imagens, de forma correta e pausada.
Promovam a participação da criança em variadas situações de comunicação permitindo: a identificação da história
pela capa do livro, o reconhecimento das características das personagens das histórias, os cenários, os acontecimentos,
o nome de alguns personagens das histórias contadas.
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pedido do adulto- e
principais personagens,
a Organizar rodas de conversa com as crianças para que possam relatar, de modo expressivo, experiências e fatos
leitor.
acontecimentos.
estrutura da história. acontecidos, cenários, personagens e principais acontecimentos em histórias de livros, filmes ou peças teatrais;
(EI03EF05) Recontar
histórias ouvidas para
produção de reconto
escrito, tendo o
professor
como
escriba.

Organizar, nas rodas, momentos em que os bebês possam arriscar-se a imitar trechos das histórias e músicas aos
demais colegas, utilizando sua própria linguagem, com apoio do professor.

(EI01EF05)

(EI02EF05)

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.

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

(EI02EF06)

(EI03EF06)

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

Produzir suas próprias
histórias orais e Promover rodas de conversa, dentro e fora da sala, para os relatos de: experiências pessoais e coletivas, fatos do
escritas
(escrita cotidiano, histórias ouvidas, filmes, desenhos, passeios, viagens, aventuras, festas, peças teatrais e outras.
espontânea)
em
situações com função
social significativa. Promover atividades de recontos orais e escritos coletivos e individuais, tendo o professor como mediador e escriba
das histórias construídas pela turma ou pelas crianças, para o registro da intencionalidade da escrita produzido.

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

(EI02EF07)
Manusear diferentes
portadores textuais,
demonstrando
reconhecer seus usos
sociais.

(EI03EF07)

Propiciar situações de manuseio de livros, revistas, gibis, jornais, álbuns de gravuras ou fotografias ampliando e
enriquecendo a fala, o pensamento e a imaginação.
Possibilitar a leitura e contagem de histórias diversas para as crianças usando figurinos, fantoches, dedoches, baú da
leitura, caixa mágica, cineminha, sacola literária ou outros recursos.
Propor situações de reconto e reescrita de histórias conhecidas tendo o professor como escriba.

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

Estimular a comunicação oral dos bebês (balbucios, fala, expressão de desejos e sentimentos, formas de iniciação da
fala com o adulto) através da linguagem oral, contato corporal, músicas, brincadeiras e com objetos ao redor.

Proporcionar o manuseio de materiais impressos (livros: de tecido, emborrachados, de plástico ou feltro; revistas, gibis
e jornais) e contato com recursos audiovisuais (microfone, TV, DVD, caixas de som, celular, tablets, e outros).
Manusear e explorar diferentes portadores textuais, como: livros, revistas, jornais, planfletos, receitas médicas,
cartazes, listas telefônicas, cadernos de receitas, bulas, cardápios, manuais de instrução e outros.
Organizar um cantinho na sala e assegurar momentos para que as crianças possam explorar diversos gêneros textuais:
livros, revistas, jornais, panfletos, cartazes de propaganda etc.

(EI01EF08)
(EI02EF08)
(EI03EF08)
Propiciar situações de escuta de textos e diferentes gêneros textuais, como: poemas, fábulas, contos, receitas e outros
Participar
de Manipular textos e Selecionar livros e cotidianamente, explorando a oralidade.
situações de escuta participar de situações textos de gêneros
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de textos em
diferentes gêneros
textuais (poemas,
fábulas,
contos,
receitas, quadrinhos,
anúncios, etc.).

de escuta, para
ampliar seu contato
com
diferentes
gêneros
textuais
(parlendas, histórias
de aventura, tirinhas,
cartazes de sala,
cardápios, notícias,
etc.).

conhecidos para a Possibilitar vivências lúdicas por meio da contação e criação de histórias, utilizando diversos recursos pedagógicos,
leitura de um adulto como: fantoches, dedoches, sacolas literárias, baú de histórias, caixa mágica, cineminha na tv de sucata, entre outras.
e/ou para sua própria
leitura (partindo de Propiciar a utilização da literatura como possibilidade de sensibilização e ampliação de repertório.
seu repertório sobre
esses textos, como a
recuperação
pela
memória, pela leitura
das ilustrações, etc.).

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

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

(EI03EF09)
Levantar hipóteses
em relação à
linguagem escrita,
realizando registros
de palavras e textos
por
meio
de
escritaespontânea.

Organizar roda de conversa, apreciação e manipulação de diferentes instrumentos e suportes de escrita: tinta, giz de
cera, carvão, pedaços de tijolos, dentre outros.
Possibilitar a produção de marcas gráficas com diferentes suportes de escrita: caneta hidrocor, giz de cera, lápis, pincel
e outros.
Possibilitar situações cotidianas nas quais se faz necessário o uso da escrita.
Possibilitem a participação em situações que envolvam a escrita do próprio nome e de outras palavras, em recursos
variados e em diferentes suportes levantando hipóteses.

CAMPO DE EXPERIÊNCIA
ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADE, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES
DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
Conviver com crianças e adultos e com eles investigar o mundo natural e social.
Brincar com materiais, objetos e elementos da natureza de diferentes culturas e perceber a diversidade de formas, texturas, cheiros, cores, tamanhos, pesos e densidades que apresentam.
Explorar características do mundo natural e social, nomeando-as, agrupando-as e ordenando-as segundo critérios relativos às noções de espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações.
Participar de atividades de investigação de características de elementos naturais, objetos, situações, espaços, utilizando ferramentas de exploração — bússola, lanterna, lupa e instrumentos
de registro e comunicação, como: máquina fotográfica, celular, filmadora, gravador, projetor e computador.
Expressar suas observações, explicações e representações sobre objetos, organismos vivos, fenômenos da natureza, características do ambiente.
Conhecer-se e construir sua identidade pessoal e cultural, reconhecendo seus interesses na relação com o mundo físico e social.
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BEBÊS
CRIANÇAS BEM
(zero a 1 ano e seis
PEQUENAS
(1 ano e 7 meses a 3 anos
meses)
e 11 meses)
(EI01ET01)
Explorar e descobrir
as propriedades de
objetos e materiais
(odor, cor, sabor,
temperatura).

CRIANÇAS
PEQUENAS
(4 anos a 5 anos e 11
meses)

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

(EI03ET01)
Estabelecer relações de
Explorar e descrever comparação
entre
semelhanças e diferenças objetos, observando
entre as características e suas propriedades.
propriedades dos objetos
(textura,
massa,
tamanho).

Promover experiências de brincadeiras onde os bebês possam entrar em contato com diversos tipos de materiais,
de diferentes cores, formas, texturas, sabores, temperaturas e odores.

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

(EI02ET02)

(EI03ET02)

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

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

Possibilitar a criança brincar com diferentes materiais percebendo a atividade de mover e remover objetos, como:
tirar e colocar em recipientes, colar e descolar objetos com velcro, puxar ou arrastar brinquedos amarrados com
barbantes, amassar, empilhar, encher, esvaziar, produzir sons, dentre outras possibilidades.

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

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

(EI02ET01

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

Realizar situações sensoriais, com tapetes e cubos que apresentem superfícies com materiais diversos (caixas de
ovos, espuma, grãos, palha de aço, botões, linhas, etc.), nas quais as crianças percebam as diferenças entre as
características dos objetos.
Possibilitar a participação das crianças em atividades que envolvam experiências sensoriais para comparar
semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos peso (leve/pesado), volume
(cheio/vazio), espessura (grosso/fino), textura (liso/áspero/macio), cor e forma.

Realizar passeios com as crianças na área externa para que possam observar o céu, no entorno da escola para
observar os diferentes níveis do chão, características dos revestimentos do solo, como: terra, areia, pedras; folhas,
gravetos e outros objetos naturais e artificiais.
Oportunizar a criança a fazer misturas, provocando mudanças físicas e químicas na realização de atividades de
culinária, pinturas e experiências com água, terra, argila e outros.
Realizar passeios com as crianças na praça e no entorno da escola para que possam observar a mudança da
paisagem, de acordo com as estações do ano: as flores, os animais, pequenos insetos, etc.
Desenvolversituações didáticas que proporcionem à pesquisa, a observação, a exploração, a vivência e
conscientize as crianças quanto ao cuidado com a natureza, os problemas ambientais, desenvolvendo
responsabilidades e valores através do: cultivo de horta, os processos de germinação, cuidados com a terra e as
plantas (arar, adubar, regar, não poluir, etc.) e o cuidado com os animais.
Possibilitar o desenvolvimento e registro de coletas de dados (oral, escrita, ou através de encenações e
representação gráfica) de situações de pesquisa que possibilitem às crianças vivenciarem experiências sobre os
fenômenos da natureza, observando suas características.
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(EI01ET04)
Manipular,
experimentar,
arrumar e explorar o
espaço por meio de
experiências
de
deslocamentos de si
e dos objetos.
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(EI02ET04)

(EI03ET04)

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

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

Propor situações em que a criança deverá procurar um determinado objeto que a professora colocou em algum
lugar. Quando o encontrar, deverá dizer (de maneira própria) onde está: em cima, embaixo, dentro, fora, longe,
perto.
Propor situações e brincadeiras em que a criança deverá executar ações de acordo as relações espaciais (em cima,
embaixo, dentro, fora, longe, perto).
Realizar passeios em diferentes ambientes da natureza, para exploração, observação e pesquisas sobre as plantas,
os animais e os elementos naturais próprios de cada localidade, buscando construir a noção de sustentabilidade
e respeito ao meio ambiente.
Possibilitar situações didáticas e brincadeiras para exploração de medidas (massa, peso, volume, comprimento,
capacidade), usando pés, mãos e outras unidades de medidas, explorando gráficos, preparo de receitas e trabalhos
com experimentos.

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

(EI02ET05)

(EI03ET05) Classificar
objetos e figuras de
Classificar
objetos acordo com suas
considerando
semelhanças
e
determinado atributo diferenças.
(tamanho, peso, cor,
forma etc.).

Organizar cestos com objetos variados (Cestos dos Tesouros), de acordo com critérios físicos de qualidade
(textura, cor, peso, tamanho etc.) para a exploração de dupla ou trio de crianças, a fim de que possam pesquisar
as características físicas dos materiais.

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

(EI02ET06)

(EI03ET06)
Relacionar números às
suas
respectivas
quantidades
e
identificar o antes, o
depois e o entre em uma
sequência.

Possibilitar vivências com diferentes ritmos, velocidades nas interações e brincadeiras que envolvam, música,
dança
e
outros.

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

Possibilitar a participação das crianças em atividades que envolvam experiências sensoriais para comparar e
classificar objetos com propriedades diversas: peso (leve/pesado), volume (cheio/vazio), cor e forma.
Oportunizar o desenvolvimento de atividades cotidianas com comparação e classificação entre diferentes
materiais, observando e registrando suas características geométricas (formas, bidimensionalidade e
tridimensionalidade) através de situações de brincadeira, exploração, observação de imagens e ambientes,
produções artísticas, jogos de memória, comparando suas propriedades físicas, separando, agrupando e
ordenando objetos.

Oportunizar às crianças atividades lúdicas por meio de brincadeiras, explorando todos os ambientes internos e
externos.
Oportunizar às crianças atividades lúdicas utilizando conceitos de tempo.
Permitir a criança identificar o que vem antes e depois em uma sequência de objetos, dias da semana, rotina
diária e outras situações significativas.
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Promover a realização de contagem oral em brincadeiras e situações cotidianas, como: quantidade de meninos e
(EI03ET07)
meninas da turma, quantidade de brinquedos, mochilas, bonecas e outras.
Contar oralmente objetos, Expressar
medidas
pessoas, livros etc., em (peso, altura etc.), Inserir na rotina brincadeiras e cantigas que incluem diferentes formas de contagem.
construindo gráficos
contextos diversos.
Trabalhar noções de peso, altura ou outros atributos a partir de situações de vivência das crianças.
básicos.
(EI02ET07)

Propor a construção de gráficos pictóricos a partir de resultados obtidos em pesquisas.
Promover atividades e/ ou jogos nos quais a criança precise contar, ler ou registrar números, comparar
quantidades, agrupar elementos da mesma natureza em quantidades pré-estabelecidas.

(EI02ET08)

(EI03ET08)

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

Conhecer e interpretar o
ambiente, realizando Propor jogos e brincadeiras de seriação por atributo (quantidade, número e objetos) utilizando dados ou fichas.
comparações
para
desenvolver condições
favoráveis
ao Preparar um ambiente com diferentes desafios: passar por baixo, por cima, atravessar, etc.
pensamento lógico e
matemático.
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6. PARTE III – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS

Ensino Fundamental – Anos Iniciais
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6.1 Introdução

No âmbito da organização curricular, a partir da lógica de uma Base Curricular Nacional é importante destacar
que seu objetivo não visa definir o currículo da escola, e sim subsidiar propostas pedagógicas 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.
Contexto histórico dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental no Município de Riachão das Neves – BA
•

Educação

O Sistema Municipal de Ensino do Município de Riachão das Neves – BA é composto pelas modalidades de
ensino: Educação Infantil (Creche e Pré-Escola), Ensino Fundamental I e II, Educação de Jovens e Adultos –
(EJA) e Educação Especial. Além disso, existe a contrapartida do Estado com a implementação do Ensino
Médio.
As instituições de ensino situadas no Município são distribuídas de acordo a estrutura geográfica do mesmo,
ou seja, mais que sua maioria são inseridas nos espaços rurais, sendo apenas 07 (sete) unidades de ensino na
sede do município, onde 1 (uma) pertence ao Estado.
O Ciclo de Alfabetização no município de Riachão das Neves toma como base legal o Ensino Fundamental de
nove anos no Brasil, a Constituição Federal, a LDBEN 9393/96, os pareceres do MEC, Direitos de
Aprendizagem, BNCC, Resoluções para o Ensino Fundamental com nove anos de duração, Lei 11.274 de 2006
e normas municipais. Assim, a Constituição Federal de 1988, reconhece o dever do Estado e o direito da criança
a ser atendida em creches e pré-escolas e vincula esse atendimento à área educacional. Ressalta-se também no
texto constitucional, a presença do princípio da igualdade de condições, do acesso e a permanência na escola,
avanços fundamentais na perspectiva da qualidade e da ampliação dos direitos da criança independente de sua
origem, raça, sexo, cor, gênero ou necessidades educativas especiais.
No artigo 23: A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância
regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios,
ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar.
Artigo 32: O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública,
iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:O Município
reger-se-á pela Lei Orgânica nº 470/2009, de 30 de dezembro de 2009, a qual disciplina a organização do
Sistema de Ensino do Município de Riachão das Neves - BA, e dá outras providências conforme o que dispõe
o Artigo 29da Constituição Federal.
- Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001 – estabelece o Ensino Fundamental de nove anos como meta da
educação nacional.
- Lei 11.144, de 16 de maio de 2005 – altera a LDB e torna obrigatória a matrícula das crianças de seis anos
de idade no Ensino Fundamental.
- Lei nº 11.274, de 06 de fevereiro de 2006 – altera a LDB e amplia o Ensino Fundamental para nove anos de
duração, com a matrícula de crianças de seis anos de idade e estabelece prazo de implantação, pelos sistemas,
até 2010.
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Os profissionais que atendem os anos iniciais são na sua maioria concursados com formação em
pedagogia e outros.
O Quadro a seguir, apresenta a sistematização elaborada pelos técnicos da SME e com os dados apresentados
pela Secretaria Municipal de Educação de Riachão das Neves.
Quadro 1– Unidades Escolares do Município

Escola
Escola Municipal Nelson Carvalho da
Cunha
Escola Municipal
Coronel Francisco Macêdo
Escola Municipal
Cândido Chrisóstomo da Silva

Escola Municipal Demóstenes Torres
Escola Municipal
Francisco Cardoso de Santana
Escola Municipal
Henrique Antônio dos Santos

Escola Municipal José Bernardino de Santana

Escola Municipal
Professora Carmem Miranda Arruda de Lima

Grupo Escolar Barão
Do Rio Branco
Grupo Escolar
Hermínio Carlos dos Santos

Grupo Escolar Ney Ferreira

Escola
Grupo Escolar Rui
Barbosa

Nível de Ensino

Turno

Localização

Ensino FundamentalI
(Ciclo Complementar -4ºe5ºano),
EJA e Educação Especial

Manhã/Tarde/No
ite

Sede

Ensino Fundamental I
(Ciclo Complementar - 4º e
5ºano)

Manhã/Tarde

Sede

Educação Infantil,
Ensino Fundamental I (1° ao 3°)
e Educação Especial

Manhã/Tarde

Sede

Manhã/Tarde/No
ite

Assentamento RioBranco

Manhã/Tarde

Cariparé

Manhã/Tarde

Pajeú/Canudos

Manhã/Tarde/No
ite

Barra do Riacho

Manhã/Tarde

Sede

Educação Infantil e
Ensino Fundamental I

Manhã/Tarde

SãoJosé do Rio Grande

Educação Infantil, Ensino
Fundamental I

Manhã/Tarde

SãoJosédo Rio Grande

Educação Infantil,
Ensino Fundamental I,
Educação Especial

Manhã/Tarde

Povoado de Prazeres

Nível de Ensino

Turno

Localização

Manhã/Tarde

Cariparé

Educação Infantil, Ensino
Fundamental Ie
II,Educação Especial e EJA
Ensino FundamentalI
Educação Infantil, Ensino
Fundamental I e
II
Educação Infantil, Ensino
Fundamental I e
II, EJA e Educação Especial
Educação Infantil,
Educação Especial e Ensino
Fundamental I (Ciclo de
Alfabetização)

Educação Infantil e
Educação Especial

Colégio Municipal Félix José Barbosa

Educação Infantil,
Ensino Fundamental II,
EJA e Educação Especial

Escola Municipal João
Durval

Educação Infantil, Ensino
Fundamental I e II

Escola Municipal
Hercílio Netto da Franca

Ensino Fundamental II e EJA

Manhã/Tarde

Entroncamento

Manhã/Tarde

Pajeú/Gerais

Manhã/Tarde

SãoJosédo Rio Grande
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Escola Municipal José de Oliveira

EnsinoFundamentalII,
Educação Especial, e EJA

Manhã/Tarde/No
ite

Sede

Escola Municipal Luís Américo Nunes

Ensino Fundamental II,
Educação Especial, e EJA

Manhã/Tarde

Cariparé

Multisseriado

Manhã

Deserto/Gerais

Multisseriado

Manhã

Faz. Morada/Gerais,Loc.
Cocos, Val daAlbina,Faz.
Angical/Gerais

Multisseriado

Manhã

Multisseriado

Manhã

Pov.Tapera,Faz.Gameleirin
haePov.
CampoAzul.

Multisseriado

Manhã/Tarde

Faz.Pilões,Ass.SantaRafael
a,Ass.
Carlota,Barreirinhos
eCurraisVelho.

Nível de Ensino

Turno

Localização

Multisseriado

Manhã

Barrinha,Barriguda,CapimG
rosso,Neves,Geraizinho.

Manhã

Pov. Quati, Pov.Mangueira,
Faz.Boa Vida e Ass. Dom
Ricardo.

NúcleoI (Escola
Municipal Mariana Gomes de Figueiredo I e
II)
NúcleoII (Escola
Municipal Santa Helena, Raimundo
Gonçalves, Palmira Farias e Herculano
Farias)
Núcleo III (Escola
Municipal Santa Regina, Duque de
Caxias, São José,19
De Julho, Castro Alves)
Núcleo IV (Escola
Municipal Amélia Lopes, Emilia da
Cunha, João Galdino dos Santos)
NúcleoV (Escola
Municipal Cândida Ferreira Borges, Santa
Rafaela, Paulo freire, AntonioXavier, José
Eduardo Lopes)
Escola
NúcleoVI (Escola
Municipal Manoel Eduardo Lopes,
Matias Pereira, Balduíno José Gregório,
João Rodrigues Barbosa,
Bertino Carvalho)
Núcleo VII (Escola
Municipal Gregório Dias, Ana Correia de
Lacerda, Raimundo Ferreira da Paixão
Núcleo VIII
(Escola Municipal João Gonçalves de
Carvalho, Sebastião Alves, João
Rodrigues dos Santos)

Multisseriado

Salto/Gerais,Ass.Rio
Branco, Castelo,Vila/Gerais

Pov. Malhada de Areias,
Pov. Canudos, Pintor e
Faz.Poço
Multisseriado

Manhã

Creche Municipal Tia
Cecê

Educação Infantil
(Creche e Pré-Escola)

Manhã/Tarde

Sede

Creche Municipal
Dona Ozeni

Educação Infantil
(Creche e Pré-Escola)

Manhã/Tarde

São José do Rio Grande

Ensino Médio

Manhã/Tarde/
Noite

Sede

Ensino Médio

Tarde/Noite

Colégio Estadual
Rodolfo de Queiroz
Colégio Estadual
Professor Ivardo Pereira Bastos

Cariparé/São
José/Entroncamento
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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 8.069, 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 de idade (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.

✓ Ensino Fundamental – Anos Iniciais
O Ensino Funtamental se subdivide em duas fases: Anos Iniciais (1ºao 5º Ano) e Anos Finais (6º ao 9º Ano).
Os anos iniciais são organizados em dois momentos: o primeiro pauta o trabalho sistemático de alfabetização
e, no segundo, são 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 da Educação Infantil para o Ensino Fundamental. 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 para que os alunos se apropriem do
sistema de escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades
de leitura e de escrita e ao seu envolvimento em 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 da alfabetização, 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 alfabetização deve ocorrer
nos dois primeiros anos, enquanto a ortografização se estenderá por todo o Ensino Fundamental nos 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 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 2ºAnos), assegurar aos estudantes a apropriação do
sistema alfabético por meio de práticas de letramento. O exercício desses saberes será ampliado nos anos
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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 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 redigindooralmente – 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 procedimentos de escrita (planejar um texto, redigilo, 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 sujeito no
mundo. E, antes de tudo, um meio para se chegar a ações cidadãs que devem ser incorporadas pelo estudante.
Neste caso, acessar a cultura letrada é, principalmente, mergulhar na cultura, na história pessoal e social de
maneira que o conhecimento formal ou escolar torne-se crítico; além disso, é também desenvolver-se no plano
individual, nas dimensões internas, a saber: cognitivas, lógicas, genéticas, psicológicas, afetivas e orgânicobiológicas.
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), Ângela Kleiman (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 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 DCRB orienta que os estudantes se alfabetizem em situações de letramento.
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FIGURA 5
Dimensões 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 em todos os fazeres e formas
de comunicação: as regras de convívio e de jogos, as 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 as relações numéricas;
daí o cuidado com a alfabetização e letramento em todasas 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 a esse 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
independente do método, todas as crianças precisam ter assegurados os seus direitos de aprendizagem e 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.
O letramento deve ocorrer de maneira integrada ao processo de alfabetizar. Assim, o cuidar, o brincar e o
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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 e os mesmos 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 sua cultura.
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 utilizar a leitura e a
escrita em situações reais.

6.2 Língua Portuguesa
6.2.1 Texto Introdutório
Cabe ao componente Língua Portuguesa proporcionar aos estudantes experiências que contribuam para a
ampliação dos letramentos, de forma a possibilitar a participação significativa e crítica nas diversas práticas
sociais permeadas/constituídas pela oralidade, pela escrita e por outras linguagens.
Considerando esse conjunto de princípios e pressupostos, os eixos de integração de Língua Portuguesa são
correspondentes às práticas de linguagem, são eles:
- Oralidade
- Leitura/escuta
- Produção (escrita e multissemiótica) - análise linguística/semiótica (que envolve conhecimentos
linguísticos – sobre o sistema de escrita, o sistema da língua e a norma-padrão –, textuais, discursivos e
sobre os modos de organização e os elementos de outras semioses).
Cabe ressaltar, reiterando o movimento metodológico de documentos curriculares anteriores, que estudos de
natureza teórica e metalinguística – sobre a língua, a literatura, a norma padrão e outras variedades da língua
– não devem nesse nível de ensino ser tomados como um fim em si mesmo, devendo estar envolvidos em
práticas de reflexão que permitam aos estudantes ampliarem suas capacidades de uso da língua/linguagens (em
leitura e em produção) em práticas situadas de linguagem.
O Eixo Leitura compreende as práticas de linguagem que decorrem da interação ativa do
leitor/ouvinte/espectador com os textos escritos, orais e multissemióticos e de sua interpretação, sendo
exemplos as leituras para: fruição estética de textos e obras literárias; pesquisa e embasamento de trabalhos
escolares e acadêmicos; realização de procedimentos; conhecimento, discussão e debate sobre temas sociais
relevantes; sustentar a reivindicação de algo no contexto de atuação da vida pública; ter mais conhecimento
que permita o desenvolvimento de projetos pessoais, dentre outras possibilidades.
Leitura no contexto da BNCC é tomada em um sentido mais amplo, referindo-se não somente ao texto escrito,
mas também a imagens estáticas (foto, pintura, desenho, esquema, gráfico, diagrama) ou em movimento
(filmes, vídeos etc.) e ao som (música), que acompanha e cossignifica em muitos gêneros digitais.
O tratamento das práticas leitoras compreende dimensões inter-relacionadas às práticas de uso e reflexão, tais
como as apresentadas a seguir.
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• Relacionar o texto com suas condições de produção, seu contexto sóciohistórico de circulação e com os projetos de dizer: leitor e leitura previstos,
objetivos, pontos de vista e perspectivas em jogo, papel social do autor, época,
gênero do discurso e esfera/campo em questão etc.

Reconstrução e reflexão sobre as
condições de produção e recepção
dos
textos
pertencentes
a
diferentes gêneros e que circulam
nas
diferentes
mídias
e
esferas/campos
de
atividade
humana

• Analisar a circulação dos gêneros do discurso nos diferentes campos de
atividade, seus usos e funções relacionados com as atividades típicas do campo,
seus diferentes agentes, os interesses em jogo e as práticas de linguagem em
circulação e as relações de determinação desses elementos sobre a construção
composicional, as marcas linguísticas ligadas ao estilo e o conteúdo temático dos
gêneros.
• Refletir sobre as transformações ocorridas nos campos de atividades em função
do desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação, do uso do
hipertexto e da hipermídia e do surgimento da Web 2.0: novos gêneros do
discurso e novas práticas de linguagem próprias da cultura digital, transmutação
ou reelaboração dos gêneros em função das transformações pelas quais passam
o texto (de formatação e em função da convergência de mídias e do
funcionamento hipertextual), novas formas de interação e de compartilhamento
de textos/ conteúdos/informações, reconfiguração do papel de leitor, que passa
a ser também produtor, dentre outros, como forma de ampliar as possibilidades
de participação na cultura digital e contemplar os novos e os multiletramentos.
• Fazer apreciações e valorações estéticas, éticas, políticas e ideológicas, dentre
outras, envolvidas na leitura crítica de textos verbais e de outras produções
culturais.

Reconstrução e reflexão sobre
as condições de produção e
recepção dos textos pertencentes a
diferentes gêneros e que circulam
nas
diferentes
mídias
e
esferas/campos
de
atividade
humana.

Dialogia e relação
entre textos

Reconstrução
da
textualidade, recuperação e análise
da organização textual, da
progressão
temática
e
estabelecimento de relações entre
as partes do texto
Reflexão crítica sobre as temáticas
tratadas e validade
das informações

• Analisar as diferentes formas de manifestação da compreensão ativa (réplica
ativa) dos textos que circulam nas redes sociais, blogs/microblog, sites e afins e
os gêneros que conformam essas práticas de linguagem, como: comentário, carta
de leitor, post em rede social33, gif, meme, fanfic, vlogs variados, political
remix, charge digital, paródias de diferentes tipos, vídeos-minuto, e-zine,
fanzine, fanvídeo, vidding, gameplay, walkthroug, detonado, machinima, trailer
honesto, playlists comentadas de diferentes tipos etc., de forma a ampliar a
compreensão de textos que pertencem a esses gêneros e a possibilitar uma
participação mais qualificada do ponto de vista ético, estético e político nas
práticas de linguagem da cultura digital.
• Identificar e refletir sobre as diferentes perspectivas ou vozes presentes nos
textos e sobre os efeitos de sentido do uso do discurso direto, indireto, indireto
livre, citações etc.
• Estabelecer relações de intertextualidade e interdiscursividade que permitam a
identificação e compreensão dos diferentes posicionamentos e/ou perspectivas
em jogo, do papel da paráfrase e de produções como as paródias e a estilizações.
• Estabelecer relações entre as partes do texto, identificando
repetições, substituições e os elementos coesivos que contribuem para a
continuidade do texto e sua progressão temática.
• Estabelecer relações lógico-discursivas variadas (identificar/ distinguir e
relacionar fato e opinião; causa/efeito; tese/ argumentos; problema/solução;
definição/exemplos etc.).
• Selecionar e hierarquizar informações, tendo em vista as condições de
produção e recepção dos textos.
• Refletir criticamente sobre a fidedignidade das informações, as temáticas, os
fatos, os acontecimentos, as questões controversas presentes nos textos lidos,
posicionando-se.
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• Identificar implícitos e os efeitos de sentido decorrentes de determinados usos
expressivos da linguagem, da pontuação e de outras notações, da escolha de
determinadas palavras ou expressões e identificar efeitos de ironia ou humor.

Compreensão dos efeitos de
sentido provocados pelos usos de
recursos
linguísticos
e
multissemióticos
em
textos
pertencentes a gêneros diversos

• Identificar e analisar efeitos de sentido decorrentes de escolhas e formatação
de imagens (enquadramento, ângulo/vetor, cor, brilho, contraste), de sua
sequenciação (disposição e transição, movimentos de câmera, remix) e da
performance – movimentos do corpo, gestos, ocupação do espaço cênico e
elementos sonoros (entonação, trilha sonora, sampleamento etc.) que nela se
relacionam.
• Identificar e analisar efeitos de sentido decorrentes de escolhas de volume,
timbre, intensidade, pausas, ritmo, efeitos sonoros, sincronização etc. em
artefatos sonoros.
• Selecionar procedimentos de leitura adequados a diferentes objetivos e
interesses, levando em conta características do gênero e suporte do texto, de
forma a poder proceder a uma leitura autônoma em relação a temas familiares.
• Estabelecer/considerar os objetivos de leitura.
• Estabelecer relações entre o texto e conhecimentos prévios, vivências, valores
e crenças.
• Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma
e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre gênero
textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de
textos.
• Localizar/recuperar informação.
• Inferir ou deduzir informações implícitas.

Estratégias e procedimentos de
leitura

• Inferir ou deduzir, pelo contexto semântico ou linguístico, o significado de
palavras ou expressões desconhecidas.
• Identificar ou selecionar, em função do contexto de ocorrência, a acepção mais
adequada de um vocábulo ou expressão.
• Apreender os sentidos globais do texto.
• Reconhecer/inferir o tema.
• Articular o verbal com outras linguagens – diagramas, ilustrações, fotografias,
vídeos, arquivos sonoros etc. – reconhecendo relações de reiteração,
complementaridade ou contradição entre o verbal e as outras linguagens.
• Buscar, selecionar, tratar, analisar e usar informações, tendo em vista diferentes
objetivos.
• Manejar de forma produtiva a não linearidade da leitura de hipertextos e o
manuseio de várias janelas, tendo em vista os objetivos de leitura.
• Mostrar-se interessado e envolvido pela leitura de livros de literatura, textos de
divulgação científica e/ou textos jornalísticos que circulam em várias mídias.

Adesão às práticas de leitura

• Mostrar-se ou tornar-se receptivo a textos que rompam com seu universo de
expectativa, que representem um desafio em relação às suas possibilidades atuais
e suas experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas marcas linguísticas, em
seu conhecimento sobre os gêneros e a temática e nas orientações dadas pelo
professor.
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O Eixo da Produção de Textos compreende as práticas de linguagem relacionadas à interação e à autoria
(individual ou coletiva) do texto escrito, oral e multissemiótico, com diferentes finalidades e projetos
enunciativos como, por exemplo, construir um álbum de personagens famosas, de heróis/heroínas ou de vilões
ou vilãs; produzir um almanaque que retrate as práticas culturais da comunidade; narrar fatos cotidianos, de
forma crítica, lírica ou bem-humorada em uma crônica; comentar e indicar diferentes produções culturais por
meio de resenhas ou de playlists comentadas; descrever, avaliar e recomendar (ou não) um game em uma
resenha, gameplay ou vlog; escrever verbetes de curiosidades científicas; sistematizar dados de um estudo em
um relatório ou relato multimidiático de campo; divulgar conhecimentos específicos por meio de um verbete
de enciclopédia digital colaborativa; relatar fatos relevantes para a comunidade em notícias; cobrir
acontecimentos ou levantar dados relevantes para a comunidade em uma reportagem; expressar posição em
uma carta de leitor ou artigo de opinião; denunciar situações de desrespeito aos direitos por meio de
fotorreportagem, fotodenúncia, poema, lambe-lambe, microrroteiro, dentre outros.

Consideração e reflexão
sobre as condições de
produção dos textos que
regem a circulação de
diferentes
gêneros
nas
diferentes mídias e campos
de atividade humana

Dialogia e relação entre
textos

Alimentação temática

Construção da textualidade

Aspectos notacionais e
gramaticais

Estratégias de produção

• Refletir sobre diferentes contextos e situações sociais em que se produzem
textos e sobre as diferenças em termos formais, estilísticos e linguísticos que
esses contextos determinam, incluindo-se aí a multissemiose e
características da conectividade (uso de hipertextos e hiperlinks, dentre
outros, presentes nos textos que circulam em contexto digital).
• Analisar as condições de produção do texto no que diz
respeito ao lugar social assumido e à imagem que se pretende passar a
respeito de si mesmo; ao leitor pretendido; ao veículo ou à mídia em que o
texto ou produção cultural vai circular;
ao contexto imediato e ao contexto sócio-histórico mais geral;
ao gênero do discurso/campo de atividade em questão etc.
• Analisar aspectos sociodiscursivos, temáticos, composicionais e
estilísticos dos gêneros propostos para a produção de textos, estabelecendo
relações entre eles.
• Orquestrar as diferentes vozes nos textos pertencentes aos gêneros
literários, fazendo uso adequado da “fala” do narrador, do discurso direto,
indireto e indireto livre.
• Estabelecer relações de intertextualidade para explicitar, sustentar e
qualificar posicionamentos, construir e referendar explicações e relatos,
fazendo usos de citações e paráfrases, devidamente marcadas e para produzir
paródias e estilizações.
• Selecionar informações e dados, argumentos e outras referências em fontes
confiáveis impressas e digitais, organizando em roteiros ou outros formatos
o material pesquisado, para que o texto a ser produzido tenha um nível de
aprofundamento adequado (para além do senso comum, quando for esse o
caso) e contemple a sustentação das posições defendidas.
• Estabelecer relações entre as partes do texto, levando em conta a
construção composicional e o estilo do gênero, evitando repetições e usando
adequadamente elementos coesivos que contribuam para a coerência, a
continuidade do texto e sua progressão temática.
• Organizar e/ou hierarquizar informações, tendo em vista as condições de
produção e as relações lógico discursivas em jogo: causa/efeito;
tese/argumentos; problema/solução; definição/exemplos etc.
• Usar recursos linguísticos e multissemióticos de forma
articulada e adequada, tendo em vista o contexto de produção do texto, a
construção composicional e o estilo do gênero e os efeitos de sentido
pretendidos.
• Utilizar, ao produzir textos, os conhecimentos dos aspectos notacionais –
ortografia padrão, pontuação adequada, mecanismos de concordância
nominal e verbal, regência verbal etc., sempre que o contexto exigir o uso
da norma-padrão.
• Desenvolver estratégias de planejamento, revisão, edição,
reescrita/redesign e avaliação de textos, considerando-se sua adequação aos
contextos em que foram produzidos, ao modo (escrito ou oral; imagem
estática ou em movimento etc.), à variedade linguística e/ou semioses
apropriadas a esse contexto, os enunciadores envolvidos, o gênero, o
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suporte, a esfera/ campo de circulação, adequação à norma-padrão etc.
• Utilizar softwares de edição de texto, de imagem e de áudio para editar
textos produzidos em várias mídias, explorando os recursos multimídias
disponíveis.

O Eixo da Oralidade compreende as práticas de linguagem que ocorrem em situação oral com ou sem contato
face a face, como aula dialogada, webconferência, mensagem gravada, spot de campanha, jingle, seminário,
debate, programa de rádio, entrevista, declamação de poemas (com ou sem efeitos sonoros), peça teatral,
apresentação de cantigas e canções, playlist comentada de músicas, vlog de game, contação de histórias,
diferentes tipos de podcasts e vídeos, dentre outras. Envolve também a oralização de textos em situações
socialmente significativas e interações e discussões envolvendo temáticas e outras dimensões linguísticas do
trabalho nos diferentes campos de atuação. O tratamento das práticas orais compreende:
Consideração e reflexão
sobre as condições de
produção dos textos orais
que regem a circulação de
diferentes gêneros nas
diferentes
mídias
e
campos de atividade
humana
Compreensão de textos
orais
Produção de textos orais
Compreensão dos efeitos
de sentidos provocados
pelos usos de recursos
linguísticos
e
multissemióticos
em
textos pertencentes a
gêneros diversos

Relação entre fala e escrita

• Refletir sobre diferentes contextos e situações sociais em que se produzem
textos orais e sobre as diferenças em termos formais, estilísticos e linguísticos
que esses contextos determinam, incluindo-se aí a multimodalidade e a
multissemiose.
• Conhecer e refletir sobre as tradições orais e seus gêneros, considerando-se as
práticas sociais em que tais textos surgem e se perpetuam, bem como os sentidos
que geram.

• Proceder a uma escuta ativa, voltada para questões relativas ao contexto de
produção dos textos, para o conteúdo em questão, para a observação de
estratégias discursivas e dos recursos linguísticos e multissemióticos
mobilizados, bem como dos elementos paralinguísticos e cinésicos.
• Produzir textos pertencentes a gêneros orais diversos, considerando-se aspectos
relativos ao planejamento, à produção, ao redesign, à avaliação das práticas
realizadas em situações de interação social específicas.
• Identificar e analisar efeitos de sentido decorrentes de
escolhas de volume, timbre, intensidade, pausas, ritmo,
efeitos sonoros, sincronização, expressividade, gestualidade
etc. e produzir textos levando em conta efeitos possíveis.

• Estabelecer relação entre fala e escrita, levando-se em conta o modo como as
duas modalidades se articulam em diferentes gêneros e práticas de linguagem
(como jornal de TV, programa de rádio, apresentação de seminário, mensagem
instantânea etc.), as semelhanças e as diferenças entre modos de falar e de
registrar o escrito e os aspectos sociodiscursivos, composicionais e linguísticos
de cada modalidade sempre relacionados com os gêneros em questão.
• Oralizar o texto escrito, considerando-se as situações sociais em que tal tipo de
atividade acontece, seus elementos paralinguísticos e cinésicos, dentre outros.
• Refletir sobre as variedades linguísticas, adequando sua
produção a esse contexto.

O Eixo da Análise Linguística/Semiótica envolve os procedimentos e estratégias (meta) cognitivas de análise
e avaliação consciente, durante os processos de leitura e de produção de textos (orais, escritos e
multissemióticos), das materialidades dos textos, responsáveis por seus efeitos de sentido, seja no que se refere
às formas de composição dos textos, determinadas pelos gêneros (orais, escritos e multissemióticos) e pela
situação de produção, seja no que se refere aos estilos adotados nos textos, com forte impacto nos efeitos de
sentido. Assim, no que diz respeito à linguagem verbal oral e escrita, as formas de composição dos textos
dizem respeito à coesão, coerência e organização da progressão temática dos textos, influenciadas pela
organização típica (forma de composição) do gênero em questão.
No caso de textos orais, essa análise envolverá também os elementos próprios da fala – como ritmo, altura,
intensidade, clareza de articulação, variedade linguística adotada, estilização etc. –, assim como os elementos
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paralinguísticos e cinésicos – postura, expressão facial, gestualidade etc. No que tange ao estilo, serão levadas
em conta as escolhas de léxico e de variedade linguística ou estilização e alguns mecanismos sintáticos e
morfológicos, de acordo com a situação de produção, a forma e o estilo de gênero.
Já no que diz respeito aos textos multissemióticos, a análise levará em conta as formas de composição e estilo
de cada uma das linguagens que os integram, tais como plano/ângulo/lado, figura/fundo, profundidade e foco,
cor e intensidade nas imagens visuais estáticas, acrescendo, nas imagens dinâmicas e performances, as
característicasde montagem, ritmo, tipo de movimento, duração, distribuição no espaço, sincronização com
outras linguagens, complementaridade e interferência etc. ou tais como ritmo, andamento, melodia, harmonia,
timbres, instrumentos, sampleamento, na música.
Os conhecimentos grafofônicos, ortográficos, lexicais, morfológicos, sintáticos, textuais, discursivos,
sociolinguísticos e semióticos que operam nas análises linguísticas e semióticas necessárias à compreensão e
à produção de linguagens estarão, concomitantemente, sendo construídos durante o Ensino Fundamental.
Assim, as práticas de leitura/escuta e de produção de textos orais, escritos e multissemióticos oportunizam
situações de reflexão sobre a língua e as linguagens de uma forma geral, em que essas descrições, conceitos e
regras operam e nas quais serão concomitantemente construídos: comparação entre definições que permitam
observar diferenças de recortes e ênfases na formulação de conceitos e regras comparação de diferentes formas
de dizer “a mesma coisa” e análise dos efeitos de sentido que essas formas podem trazer/ suscitar; exploração
dos modos de significar dos diferentes sistemas semióticos etc.
• Conhecer as classes de palavras abertas (substantivos, verbos, adjetivos e advérbios) e
fechadas (artigos, numerais, preposições, conjunções, pronomes) e analisar suas funções
sintático-semânticas nas orações e seu funcionamento (concordância, regência).

Morfossintaxe

• Perceber o funcionamento das flexões (número, gênero, tempo, pessoa etc.) de classes
gramaticais em orações (concordância).
• Correlacionar as classes de palavras com as funções sintáticas (sujeito, predicado, objeto,
modificador etc.).
• Conhecer e analisar as funções sintáticas (sujeito, predicado, objeto, modificador etc.).
• Conhecer e analisar a organização sintática canônica das sentenças do português do
Brasil e relacioná-la à organização de períodos compostos (por coordenação e

Sintaxe

subordinação).
• Perceber a correlação entre os fenômenos de concordância, regência e retomada
(progressão temática – anáfora, catáfora) e a organização sintática das sentenças do
português do Brasil.
• Conhecer e perceber os efeitos de sentido nos textos decorrentes de fenômenos léxico-

Semântica

semânticos, tais como aumentativo/diminutivo; sinonímia/antonímia; polissemia ou
homonímia; figuras de linguagem; modalizações epistêmicas, deônticas, apreciativas;
modos e aspectos verbais.
• Conhecer algumas das variedades linguísticas do português do Brasil e suas diferenças

Variação

fonológicas, prosódicas, lexicais e sintáticas, avaliando seus efeitos semânticos.

linguística

• Discutir, no fenômeno da variação linguística, variedades prestigiadas e estigmatizadas
e o preconceito linguístico que as cerca, questionando suas bases de maneira crítica.

Elementos
notacionais da
escrita

• Conhecer as diferentes funções e perceber os efeitos de sentidos provocados nos textos
pelo uso de sinais de pontuação (ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação,
vírgula, ponto e vírgula, dois pontos) e de pontuação e sinalização dos diálogos (dois
pontos, travessão, verbos de dizer).
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• Conhecer a acentuação gráfica e perceber suas relações com a prosódia.
• Utilizar os conhecimentos sobre as regularidades e irregularidades ortográficas do
português do Brasil na escrita de textos.

Os eixos apresentados relacionam-se com práticas de linguagem situadas. Em função disso, outra categoria
organizadora do currículo que se articula com as práticas são os campos de atuação em que essas práticas se
realizam. Assim, na BNCC, a organização das práticas de linguagem (leitura de textos, produção de textos,
oralidade e análise linguística/semiótica) por campos de atuação aponta para a importância da contextualização
do conhecimento escolar, para a ideia de que essas práticas derivam de situações da vida social e, ao mesmo
tempo, precisam ser situadas em contextos significativos para os estudantes.
São cinco os campos de atuação considerados: Campo da vida cotidiana (somente anos iniciais), Campo
artístico-literário, Campo das práticas de 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:

Anos iniciais

Anos finais

Campo da vida cotidiana
Campo artístico-literário
Campo das práticas de estudo e pesquisa
Campo da vida pública

Campo artístico-literário
Campo das práticas de estudo e pesquisa
Campo jornalístico-midiático
Campo de atuação na vida pública

Os campos de atuação considerados em cada segmento já contemplam um movimento de progressão que parte
das práticas mais cotidianas em que a circulação de gêneros orais e menos institucionalizados é maior (Campo
da vida cotidiana), em direção a práticas e gêneros mais institucionalizados, com predomínio da escrita e do
oral público (demais campos).
Para cada campo de atuação, os objetos de conhecimento e as habilidades estão organizados a partir das práticas
de linguagem e distribuídos pelos nove anos em dois segmentos (Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Ensino
Fundamental – Anos Finais), dadas as especificidades de cada segmento.
As habilidades são apresentadas segundo a necessária continuidade das aprendizagens ao longo dos anos,
crescendo progressivamente em complexidade. Acrescente-se que, embora as habilidades estejam agrupadas
nas diferentes práticas, essas fronteiras são tênues, pois, no ensino, e também na vida social, estão intimamente
interligadas.
Assim, as habilidades devem ser consideradas sob as perspectivas da continuidade das aprendizagens e da
integração dos eixos organizadores e objetos de conhecimento ao longo dos anos de escolarização.
Por esses motivos, optou-se por apresentar os quadros de habilidades em seis blocos (1º ao 5º ano; 1º e 2º anos;
3º ao 5º ano; 6º ao 9º ano; 6º e 7º anos; e 8º e 9º anos), sem que isso represente qualquer tipo de normatização
de organização em ciclos.
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6.2.2 Organizador Curricular
• O DCRB elege a concepção interacionista, tratando a língua como um meio de interação social, praticada por
meio dos gêne- ros textuais. Essa concepção mantém estreitos laços com a concepção interacionista de
aprendizagem, dando voz e vez ao sujei- to em suas especificidades socioculturais, um sujeito que fala, escreve,
ou ve e lê, em situações diversas e em diferentes supor- tes. Nosso grande desafio é atender, de maneira
significativa, a todas as modalidades de ensino, numa perspectiva inclusiva. Cabe, então, proporcionarmos aos
estudantes (de todas as modalidades) experiências que contribuam, em certa medida, para a ampliação dos
letramentos, possibilitando-lhes a partici- pação 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 (al- guns em um único campo, como boletim de ocorrência; outros
circulam em vários campos, como artigo de opinião, por exem- plo). As esferas ou campos de atuação são
espaços sociais nos quais predominam determinadas atividades surgidas das ne- cessidades humanas, como
cuidar da saúde das pessoas, educar crianças, produzir literatura, divulgar acontecimentos, regis- trar e
organizar estudos acadêmico-científicos, realizar ativi- dades 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 predomínio da função supera a forma na determinação do gênero, evidenciando uma intertextualidade
intergêneros, ou seja, um gênero com a função de outro e uma heterogeneidade tipológica quando um gênero
acolhe outros vários. Nesse sentido, o papel da escola é proporcionar aos estudantes mecanismos para que
estes reco- nheçam as características, as finalidades e as funcionalidades destes. Deve ainda, proporcionar aos
estudantes participarem de situações de escuta e produção de textos em diferentes gê- neros 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 digi- tais, 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 exis- tentes e disponíveis nos ambientes da Web: redes sociais; áudios; ví- deos;
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 cen- tra-se na proposta de formação integral e
contextualizada com os diferentes espaços sociais: na família, na escola e nos demais espa- ços. Assim sendo,
os estudantes estarão inseridos em contextos de ensino e aprendizagem que os levarão à produção do
conhecimen- to, da pesquisa e 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 gêne- ros dos diferentes campos de atuação, em especial os gêneros de
comunicação pública. São cinco os campos de atuação considera- dos: Campo da vida cotidiana (somente
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Anos Iniciais), Campo artís- tico-literário, Campo das práticas de 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:
PRÁTICAS DE LINGUAGENS - CAMPOS DE ATUAÇÃO
CAMPO DA VIDA COTIDIANA
Campo de atuação relativo à participação em
Alguns gêneros deste campo: agendas, listas, bilhetes, recados, avisos, convites, cartas,
situações de leitura, próprias de atividades
cardápios, diários, receitas, regras de jogos e brincadeiras (parlendas,travavivenciadas cotidianamente por crianças,
línguas,lenga-lenga,etc).
adolescentes, jovens e adultos, no espaço
doméstico e familiar, escolar,cultural e
profissional.
CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO
Campo de atuação relativo à participação em
Alguns gêneros deste campo: lendas, mitos, fábulas,contos, crônicas,canção, poemas,
situações de leitura, fruição e produção de textos
poemasvisuais, cordéis, quadrinhos, tirinhas,charge/cartum,entreoutros. Alguns gêneros
literários e artísticos, representativos da
deste campo: lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, canção, poemas, poemas visuais,
diversidade cultural e linguística, que favoreçam
cordéis,quadrinhos,tirinhas,charge/cartum,entreoutros.
experiências estéticas.
CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA
Campo de 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.

Alguns gêneros 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

Campo de atuação relativo à participação em
Alguns gêneros textuais deste campo: notas; álbuns noticiosos; notícias; reportagens;
situações de leitura e escrita, especialmente de
cartas do leitor (revista infantil); comentários em sites para criança; textos de campanhas
textos das esferas jornalística, publicitária,
de conscientização; Estatuto da Criança e do Adolescente; abaixo-assinados; cartas de
política,
jurídica
e
reivindicatória,
reclamação, regras e regulamentos.
contemplando temas que impactam a
cidadania e o exercício de direitos.
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 e mum estado
democrático, como forma de propiciar a
vivência democrática em várias instâncias, e
uma atuação pauta da pela ética da
responsabilidade (o outro tem direito a uma
vida digna tanto quanto eu tenho);

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.
Em especial, 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 propostaspara o Campo.

- 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.
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Envolvem o domínio de gêneros legais e o
conhecimentodos canais competentes para
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
comto das as áreas do currículo e com os interesses
e escolhas 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.

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:

RECONHECER
Características
da
conversação
espontânea
presencial respeitando os
turnos de fala, selecionando
e utilizando, durante a
conversação, formas de
tratamento adequadas, de
acordo com a situação e a
posição do interlocutor

HABILIDADE (EF15LP11)
VERBO(S) QUE EXPLICITA(M) O(S) PROCESSO(S)
COGNITIVO(S) ENVOLVIDO(S) NA HABILIDADE
Complemento do(s) verbo(s) que explicita o(s) objeto(s) de
conhecimento mobilizado(s) na habilidade
Modificadores do(s) verbo(s) ou do complemento do(s) verbo(s), que
explicitam o contexto e/ou uma maior especificação da
aprendizagem esperada.

Os modificadores devem ser entendidos como a explicitação da situação ou condição em que a habilidade deve
ser desen- volvida, considerando a faixa etária dos alunos. Ainda assim, as habilidades não descrevem ações
ou condutas esperadas do professor, nem induzem à opção por abordagens ou meto- dologias. Essas escolhas
estão no âmbito dos projetos peda- gógicos que, como já mencionado, devem ser adequados à realidade de
cada sistema ou rede de ensino e a cada institui- çãoe scolar, considerando o contexto e as características dos
seus alunos.
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ÁREA DE LÌNGUAGENS
COMPONENTE CURRICULAR DE LÍNGUA PORTUGUESA
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE LÍNGUA PORTUGUESA

1. Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos
contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidades de seus usuários e da
comunidade a que pertencem.
2. Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos 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.
3. 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.
4. Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante de variedades
linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos.
5. Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequados à situação comunicativa,
ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso/gênero textual.
6. Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de
comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a conteúdos discriminatórios que ferem
direitos humanos e ambientais.
7. Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias.
8. Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos, interesses e projetos pessoais
(estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa, trabalho etc.).
9. Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para
fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais como formas de acesso às
dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador
da experiência com a literatura.
10. Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir
as formas de produzir sentidos (nos processos de compreensão e produção), aprender e refletir sobre o
mundo e realizar diferentes projetos autorais.
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1º ANO LÍNGUA PORTUGUESA

CAMPO DE ATUAÇÃO: TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO

PRATICAS DE
LINGGAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

Leitura/escuta
(compartilhada
autônoma)

e

1, 2, 3

Leitura/escuta
(compartilhada
autônoma)

e

2

Leitura/escuta
(compartilhade
autônoma)

e

1, 2, 3

Análise linguística/
(alfabetização)

OBEJETOS DE
CONHECIMENTO

(EF01LP01) Reconhecer que textos
são lidos e escritos da esquerda para a
direita e de cima para baixo da página.

Protocolos de leitura

Correspondência
grafema

fonema-

Construção
do
sistema
alfabético/ convenções da
escrita

semiótica
Conhecimento do alfabeto do
português do Brasil
Construção
alfabético

2

do

sistema

Construção
do
sistema
alfabético e da ortografia

Conhecimento do alfabeto do
português do Brasil

Conhecimento das diversas
grafias do alfabeto/ acentuação
Segmentação de palavras/
classificação de palavras por
número de sílabas

Construção
alfabético

Pontuação

do

HABILIDADES

sistema

(EF01LP02)
Escrever,
espontaneamente ou por ditado,
palavras e frases de forma alfabética
usando
letras/grafemas
que
representem fonemas.
(EF01LP03)
Observar
escritas
convencionais, comparando-as às suas
produções
escritas,
percebendo
semelhanças e diferenças.
(EF01LP04) Distinguir as letras do
alfabeto de outros sinais gráficos.
(EF01LP05) Reconhecer o sistema de
escrita alfabética como representação
dos sons da fala.
(EF01LP06) Segmentar oralmente
palavras em sílabas.
(EF01LP07) Identificar fonemas e sua
representação por letras.
(EF01LP08) Relacionar elementos
sonoros (sílabas, fonemas, partes de
palavras) com sua representação
escrita.
(EF01LP09) Comparar palavras,
identificando
semelhanças
e
diferenças entre sons de sílabas
iniciais, mediais e finais.
(EF01LP10) Nomear as letras do
alfabeto e recitá-lo na ordem das
letras.
(EF01LP11) Conhecer, diferenciar e
relacionar letras em formato imprensa
e cursiva, maiúsculas e minúsculas.
(EF01LP12) Reconhecer a separação
das palavras, na escrita, por espaços
em branco.

(EF01LP13) Comparar palavras,
identificando
semelhanças
e
diferenças entre sons de sílabas
iniciais, mediais e finais.
(EF01LP14) Identificar outros sinais
no texto além das letras, como pontos
finais, de interrogação e exclamação e
seus efeitos na entonação.
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Sinonímia
e antonímia/
morfologia/ pontuação

2
Decodificação/ fluência
leitura

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

2, 3, 8

2
Escrita
(compartilhada
autônoma)

e

Formação de leitor

Construção do sistema
alfabético/ estabelecimento
de relações anafóricas na
referenciação e construção
da coesão

1, 2, 3
Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Estratégia de leitura

2,3

Estratégia de leitura

1,2,3

Estratégia de leitura

1, 2, 3, 5, 7
Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

de

Planejamento de texto

(EF01LP15) Agrupar palavras pelo
critério
de
aproximação
de
significado (sinonímia) e separar
palavras pelo critério de oposição de
significado (antonímia).
(EF12LP01) Ler palavras novas
com precisão na decodificação, no
caso de palavras de uso frequente, ler
globalmente, por memorização.
(EF12LP02) Buscar, selecionar e ler,
com a mediação do professor (leitura
compartilhada), textos que circulam
em meios impressos ou digitais, de
acordo com as necessidades e
interesses.
(EF12LP03) Copiar textos breves,
mantendo suas características e
voltando para o texto sempre que
tiver dúvidas sobre sua distribui- ção
gráfica, espaçamento entre as
palavras, escrita das palavras e
pontuação.
(EF15LP02)
Estabelecer
expectativas em relação ao texto que
vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da
função social do texto), apoiando-se
em seus conheci- mentos prévios
sobre as condições de produção e
recepção desse texto, o gênero, o
suporte e o universo temático, bem
como sobre saliên- cias textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da
própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando
antecipações
e
inferências realizadas antes e durante
a leitura de textos, checando a
adequação das hipóteses realizadas.
(EF15LP03) Localizar informações
explícitas em textos.
(EF15LP04) Identificar o efeito de
sentido produzido pelo uso de
recursos expressivos gráfico visuais
em textos multissemióticos.
(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do
professor, o texto que será produzido,
considerando
a
situação
comunicativa, os interlocutores
(quem escreve/para quem escreve); a
finalidade ou o propósito (escrever
para quê); a circulação (onde o texto
vai circular); o suporte (qual é o
portador do texto); a linguagem,
organização e forma do texto e seu
tema,
pesquisando
em
meios
impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à
produção do texto, organizando em
tópicos os dados e as fontes
pesquisadas.
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2, 3, 5

Revisão de textos

(EF15LP06) Reler e revisar o texto
produzido com a ajuda do professor
e a colaboração dos colegas, para
corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo
cortes, acréscimos, reformulações,
correções de ortografia e pontuação.

2, 3, 5, 10

Edição de textos

(EF15LP07) Editar a versão final do
texto, em colaboração com os
colegas e com a ajuda do professor,
ilustrando, quando for o caso, em
suporte adequado, manual ou digital.

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

10

Utilização
digital

3, 5

Oralidade
pública/
intercâmbio conversacional
em sala de aula

Oralidade

de

tecnologia

Escuta atenta
3

Características
da
conversação espontânea

1, 3

Aspectos não linguísticos
(paralinguísticos) no ato da
fala

3

Relato oral/registro formal e
informal

(EF15LP08)
Utilizar
software,
inclusive programas de edição de
texto, para editar e publicar os textos
produzidos, explorando os recursos
multissemióticos disponíveis.
(EF15LP09)
Expressar-se
em
situações de intercâmbio oral com
clareza, preocupando-se em ser
compreendido pelo interlocutor e
usando a palavra com tom de voz
audível, boa articulação e ritmo
adequado.
(EF15LP10) Escutar, com atenção,
falas de professores e colegas,
formulando perguntas pertinentes ao
tema e solicitando esclarecimentos
sempre que necessário.
(EF15LP11)
Reconhecer
características
da
conversação
espontânea presencial, respeitando
os turnos de fala, selecionando e
utilizando, durante a conversação,
formas de tratamento adequadas, de
acordo com a situação e a posi- ção
do interlocutor.
(EF15LP12) Atribuir significado a
aspectos
não
linguísticos
(paralinguísticos) observados na
fala, como direção do olhar, riso,
gestos, movimentos da cabeça (de
concordância ou discordância),
expressão corporal, tom de voz.
(EF15LP13) Identificar finalidades
da interação oral em diferentes
contextos comunicativos (solicitar
informações, apresentar opiniões, informar, relatar experiências etc.).

CAMPO DE ATUAÇÃO: VIDA COTIDIANA
PRATICAS DE
LINGGAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

1, 2, 3, 9

OBEJETOS DE
CONHECIMENTO
Compreensão em leitura

HABILIDADES
(EF01LP16) Ler e compreender, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda
do professor, quadras,
quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do campo
da vida cotidiana, considerando a
situação
comunicativa
e
o
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Escrita
(compartilhada
autônoma)

e

1, 2, 3, 5, 10

Escrita
autônoma
compartilhada

e

1, 2, 3, 9
Escrita
autônoma
compartilhada

Oralidade

e

3, 9
Produção de texto oral

Análise linguística/ semiótica
(alfabetização)

1, 2, 3, 5, 7

Forma de composição do
texto

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

1, 2, 3

Compreensão em leitura

1, 2, 3, 5, 9

Escrita compartilhada

Escrita
(compartilhada
autônoma)

Oralidade

e

1, 2, 3, 5

Produção de texto oral

tema/assunto do texto e relacionando
sua forma de organização à sua
finalidade.
(EF01LP17) Planejar e produzir, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, listas, agendas,
calendários,
avisos,
convites,
receitas, instruções de montagem e
legendas para álbuns, fotos ou
ilustrações (digitais ou impressos),
dentre outros gêneros do campo da
vida cotidiana, considerando a
situação
comunicativa
e
o
tema/assunto/finalidade do texto.
(EF01LP18)
Registrar,
em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, cantigas,
quadras, quadrinhas, parlendas,
trava-línguas, dentre outros gêneros
do campo da vida cotidiana,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do
texto.
(EF01LP19) Recitar parlendas,
quadras, quadrinhas, trava-línguas,
lenga-lenga, com entonação adequada
e observando as rimas.
(EF01LP20) Identificar e reproduzir,
em colaboração com os colegas e
com a ajuda do professor ou já com
certa autonomia, em listas, agendas,
calendários, regras, avisos, convites,
receitas, instruções de montagem e
legendas para álbuns, fotos ou
ilustrações (digitais ou impressos), a
formatação e diagramação específica
de cada um desses gêneros e
reconhecendo a finalidade de cada
gênero.
(EF12LP04) Ler e compreender, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor ou já com certa
autonomia,
listas,
agendas,
calendários,
avisos,
convites,
receitas, instruções de montagem
(digitais ou impressos), dentre outros
gêneros do campo da vida cotidiana,
considerando
a
situação
comunicativa e o tema/assunto do
texto e relacionando sua formade
organização à sua finalidade.
(EF12LP05) Planejar e produzir, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, (re)contagem de
histórias, poemas e outros textos
versificados (letras de canção,
quadrinhas, cordel), poemas visuais,
tiras e histórias em quadrinhos,
dentre outros gêneros do campo
artístico-literário, considerando a
situação comunicativa e a finalidade
do texto.
(EF12LP06) Planejar e produzir, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, recados, avisos,
convites, receitas, instruções de
montagem, dentre outros gêneros do
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Análise linguística/ semiótica
(alfabetização)

2, 3, 9

Forma de composição do
texto

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

2, 3, 9

Leitura de imagens
narrativas visuais

em

campo da vida cotidiana, que
possam ser repassados oralmente por
meio de ferramentas digitais, em
áudio ou vídeo, considerando a
situação
comunicativa
e
o
tema/assunto/finalidade do texto.
(EF12LP07)
Identificar
e
(re)produzir, em cantiga, quadras,
quadrinhas, parlendas, trava-línguas e canções, rimas, aliterações,
assonâncias, o ritmo de fala
relacionado ao ritmo e à melodia das
músicas e seus efeitos de sentido.
(EF15LP14) Construir o sentido de
histórias em quadrinhos e tirinhas,
relacionando imagens e palavras e
interpretando recursos gráficos (tipos
de
balões,
de
letras,
onomatopeias).

CAMPO DE ATUAÇÃO: ARTÍSTICO-LITERÁRIO

PRATICAS DE
LINGGAGEM
Escrita
(compartilhada
autônoma)

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS
e

1, 2, 3, 5, 9

OBEJETOS DE
CONHECIMENTO
Escrita
autônoma
compartilhada

HABILIDADES
e

(EF01LP25) Produzir, tendo o
professor como escriba, recontagem
de histórias lidas pelo professor,
histórias imaginadas ou baseadas em
livros de imagens, observando a forma
de composição de textos narrativos
(personagens, en- redo, tempo e
espaço).

Análise linguística/ semiótica
(alfabetização)

2, 3, 9

Formas de composição de
narrativas

(EF01LP26) Identificar elementos
de uma narrativa lida ou escutada,
incluindo
personagens, enredo,
tempo e espaço.

Análise linguística/ semiótica
(alfabetização)

2, 3, 9

Formas de composição de
narrativas

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

1, 2, 3, 9

(EF01LP26) Identificar elementos
de uma narrativa lida ou escutada,
incluindo
personagens, enredo,
tempo e espaço.
(EF12LP18) Apreciar poemas e
outros
textos
versificados,
observando rimas, sonoridades,
jogos de palavras, reconhecendo seu
pertenci mento ao mundo imaginário e
sua dimensão de encantamento, jogo
e fruição.

Análise linguística/ semiótica
(alfabetização)

1, 2, 3, 9

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

9

Apreciação estética/ estilo

Formas de composição de
textos poéticos

Formação do leitor literário

(EF12LP19) Reconhecer, em textos
versificados, rimas, sonoridades,
jogos de palavras, palavras,
expressões,
comparações,
relacionando-as com sensações e
associações.
(EF15LP15) Reconhecer que os
textos literários fazem parte do
mundo do imaginário e apresentam
uma dimensão lúdica, de encantamento,
valorizando-os,
em
sua
diversidade
cultural,
como
patrimônio artístico da humanidade.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
592 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

1, 2, 3, 9
Leitura
colaborativa
autônoma

9

e

Apreciação estética/ estilo

1, 2, 3, 9
Formação
do
literário/leitura
multissemiótica
Oralidade

leitor

3, 5, 9
Contagem de histórias

(EF15LP16) Ler e compreender, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor e, mais tarde, de
maneira autônoma, textos narrativos
de maior porte como contos (populares, de fadas, acumulativos, de
assombração etc.) e crônicas.
(EF15LP17)
Apreciar
poemas
visuais e concretos, observando
efeitos de sentido criados pelo
formato do texto na página,
distribuição e diagramação das
letras, pelas ilustrações e por outros
efeitos visuais.
(EF15LP18) Relacionar texto com
ilustrações e outros recursos gráficos.

(EF15LP19) Recontar oralmente,
com e sem apoio de imagem, textos
literários lidos pelo professor.

CAMPO DE ATUAÇÃO: PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA

PRATICAS DE
LINGGAGEM
Escrita
(compartilhada
autônoma)

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBEJETOS DE
CONHECIMENTO

e
Produção de textos
1, 2, 3, 5

Oralidade
Planejamento de texto oral
Exposição oral
1, 2, 3, 5, 10

Análise linguística/ semiótica
(alfabetização)
1, 2, 3

Forma de composição dos
textos/adequação do texto às
normas de escrita

1, 2, 3

Compreensão em leitura

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

HABILIDADES
(EF01LP22) Planejar e produzir, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor ou já com certa
autonomia, diagramas, entrevistas,
curiosidades, dentre outros gêneros
do campo investigativo, digitais ou
impressos, considerando a situação
comunicativa
e
o
tema/assunto/finalidade do texto.
(EF01LP23) Planejar e produzir, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, entrevistas,
curiosidades, dentre outros gêneros do
campo investigativo, que possam ser
repassados oralmente por meio de
ferramentas digitais, em áudio ou
vídeo, considerando a situação
comunicativa
e
o
tema/assunto/finalidade do texto.
(EF01LP24) Identificar e reproduzir,
em enunciados de tarefas escolares,
diagramas, entrevistas, curiosidades,
digitais ou impressos, a formatação e
diagramação específica de cada um
desses gêneros, inclusive em suas
versões orais.
(EF12LP17) Ler e compreender, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, enunciados de
tarefas
escolares,
diagramas,
curiosidades, pequenos relatos de
experimentos, entrevistas, verbetes
de enciclopédia infantil, dentre outros
gêneros do campo investi- gativo,
considerando
a
situação
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comunicativa e o tema/assunto do
texto.

CAMPO DE ATUAÇÃO: VIDA PÚBLICA

PRATICAS DE
LINGGAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

1, 2, 3

OBEJETOS DE
CONHECIMENTO

Compreensão em leitura

1,2,3,7

Escrita
(compartilhada
autônoma)

e

1, 2, 3, 5

Escrita compartilhada

1, 2, 3, 5, 7, 10

Produção de texto oral

Oralidade

HABILIDADES
(EF12LP08) Ler e compreender, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, foto- legendas em
notícias, manchetes e lides em notícias, álbum de fotos digital noticioso
e notícias curtas para público infantil,
dentre outros gêne- ros do campo
jornalístico, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do
texto.
(EF12LP09) Ler e compreender, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda
do professor, slogans,
anúncios publicitários e textos de
campanhas
de
conscientização
destinados ao público infantil, dentre
outros
gêneros
do
campo
publicitário, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do
texto.
(EF12LP10) Ler e compreender, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, cartazes, avisos,
folhetos, regras e regula mentos que
organizam a vida na comunidade
escolar, dentre outros gêneros do
campo
da
atuação
cidadã,
considerando
a
situação
comunicativa e o tema/assunto do
texto.
(EF12LP11)
Escrever,
em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, fotolegen das em
notícias, manchetes e lides em
notícias, álbum de fotos digital
noticioso e notícias curtas para
público
infantil,
digitais
ou
impressos, dentre outros gêneros do
campo jornalístico, considerando a
situação
comunicativa
e
o
tema/assunto do texto.
(EF12LP12)
Escrever,
em
colaboração com os colegas e com a
ajuda
do professor, slogans,
anúncios publicitários e textos de
campanhas
de
conscientização
destinados ao público infantil, dentre
outros
gêneros
do
campo
publicitário, considerando a situação
comunicativa
e
o
tema/assunto/finalidade do texto.
(EF12LP13)
Planejar,
em
colaboração com os colegas e com
a ajuda do professor, slogans e peça
de campanha de conscientização
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Análise linguística/ semiótica
(alfabetização)

1, 2, 3, 5

Forma de composição do
texto

1, 2, 3

Forma de composição do
texto
Forma de composição do
texto

1, 2, 3, 5, 7

Escrita
(compartilhada
autônoma)

e
1, 2, 3, 5

Escrita compartilhada

destinada ao público infantil que
possam ser re- passados oralmente
por meio de ferramentas digitais, em
áudio ou vídeo, considerando a
situação
comunicativa
e
o
tema/assunto/fina- lidade do texto.
(EF12LP14) Identificar e reproduzir,
em fotolegendas de notícias, álbum
de fotos digital noti- cioso, cartas de
leitor (revista infantil), digitais ou
impressos,
a
formatação
e
diagramação es- pecífica de cada um
desses gêneros, inclusive em suas
versões orais.
(EF12LP15) Identificar a forma de
composição de slogans publicitários.
(EF12LP16) Identificar e reproduzir,
em anúncios publicitários e textos de
campanhas
de
conscientização
destinados ao público infantil (orais e
escritos, digitais ou impressos), a
formatação e diagramação
específica de cada um desses
gêneros, inclusive o uso de imagens.
(EF01LP21)
Escrever,
em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, listas de regras e
regulamentos que organizam a vida
na comunidade escolar, dentre outros
gêneros do campo da atuação
cidadã,
considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do
texto.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Leitura e Produção de Textos

Ler textos de divulgação científica, quinzenalmente, pelo menos, a fim de potencializar as aprendizagens, a partir de boas intervenções;
Propor práticas diárias de leitura de textos memorizados, enquanto houver alunos que não leem convencionalmente, a fim de apoiarem-se na
decodificação e antecipação;
Propor que os alunos leiam listas de nomes, de títulos de histórias conhecidas ou de personagens, para localizar informações, previamente,
definidas pelo professor;
Ler histórias em quadrinhos, possibilitando que os alunos antecipem o que virá após cada sequência lida;
Ler a lista de nomes para organizá-la em ordem alfabética;
Ler parlendas memorizadas, a fim de ajustar partes do falado a partes do escrito;
Preencher cruzadinhas com banco de palavras, apoiando-se na decodificação;
Identificar a resposta de uma adivinha, dentre várias possibilidades, apoiando-se na seleção, antecipação, verificação e decodificação.
Ler textos de divulgação científica, para conhecer as partes que o compõe e identificar seu portador;
Propor situações para que os alunos identifiquem as partes de uma agenda;
Realizar leituras compartilhadas e propor que os alunos as façam, a fim de ensinar sobre a entonação e organização dos textos em diferentes
suportes.
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Adequação: Propor situações de leitura de bons textos ou de produções dos alunos, considerando a intenção do autor, se o nível da linguagem
usada é adequado ao destinatário do texto e se o tipo de texto é adequado para comunicar o que se pretende;
Coerência: Ler bons textos para que os alunos identifiquem a precisão do significado das palavras (sinônimos, antônimos, polissemia e regras
de derivação); a precisão do sentido global do texto e seu ajuste à intencionalidade e à situação comunicativa;
Coesão: Ler bons textos para que os alunos identifiquem as formas e variações das palavras que indicam a concordância de gêneros, tempos
verbais e que concretizam as circunstâncias do texto.
Ler textos de divulgação científica para identificar suas características;
Ler a lista de nomes dos alunos, a fim de organizar a agenda de aniversário da classe*;
Ler cantigas, parlendas e textos da tradição oral, considerando a especificidade do texto literário;
Ler textos enumerativos bem elaborados, intervindo para que os alunos identifiquem sua função social e os elementos que os estruturam;
Planejar boas intervenções para potencializar as aprendizagens dos alunos, quanto aos indicadores contextuais e textuais nos gêneros literários;
Realizar em textos lidos, a comparação entre dois termos, reconhecendo os efeitos de sentidos provocados pelo uso das figuras de linguagem.
Propor que os alunos tentem contar histórias em quadrinhos a partir da leitura de imagens;
Assegurar que os alunos identifiquem as imagens propostas em cruzadinhas sem banco de palavras;
Ler por si mesmo foto legenda, utilizando-se de índices contextuais para antecipar, inferir e validar o que está escrito.
Apresentar aos alunos os suportes que veiculam textos de divulgação científica;
Apresentar aos alunos várias possibilidades para organizar uma agenda.
Ler bons textos literários para que os alunos reconheçam as fórmulas utilizadas pelo autor para descrever cenários, personagens, espaços e
desenvolver o enredo. Ressalta-se que, apenas, um aspecto de cada vez deve ser analisado.
Ler bons textos literários, a fim de desenvolver o gosto pela leitura e apreciar boas construções textuais;
Ler textos bem elaborados, de autores renomados, a fim de oportunizar o acesso a textos de boa qualidade;
Propor roda de leitura para os alunos, quinzenalmente, indicarem textos a serem apreciados pelos colegas.
Ler para partilhar com os colegas da classe bons textos;
Ler piadas, adivinhas e histórias em quadrinhos para se divertir;
Propor situações de leitura com o propósito de informar e conhecer o conteúdo de noticiais, a partir de leitura realizada pelo professor.
Ler textos instrucionais, semanalmente, a fim de potencializar as aprendizagens, a partir de boas intervenções;
Ler textos instrucionais, como: receitas, regras de brincadeiras e manuais, para localizar informações que garantam a realização do que prescreve
o texto lido;
Ler títulos de textos e receitas e propor boas intervenções para que os alunos antecipem o conteúdo que compõe o texto;
Propor situações em que os alunos se apoiem nas informações disponíveis nos textos, relacionadas à diagramação e outros recursos para fazerem
antecipações e verificá-las;
Ler, antes de saber ler convencionalmente, dois textos, dos quais se conhece o tema, a fim de localizar informações e compará-las.
Garantir que os alunos tenham acesso a uma diversidade de textos instrucionais, a fim de se familiarizarem com esse gênero textual e,
conhecerem os comportamentos e procedimentos de leitor relacionados a ele;
Garantir momentos para que os alunos manipulem os diversos suportes textuais, quando houver, ou em sala de aula, a partir da organização de
cantos de leitura;
Organizar todas de leitura, para que os alunos indiquem bons textos e / ou livros aos seus pares.
Adequação: Propor situações de leitura de bons textos ou de produções dos alunos, considerando a intenção do autor, se o nível da linguagem
usada é adequado ao destinatário do texto e se o tipo de texto é adequado para comunicar o que se pretende;
Coerência: Ler bons textos para que os alunos identifiquem a precisão do significado das palavras (sinônimos, antônimos, polissemia e regras

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
596 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

de derivação); a precisão do sentido global do texto e seu ajuste à intencionalidade e à situação comunicativa;
Coesão: Ler bons textos para que os alunos identifiquem as formas e variações das palavras que indicam a concordância de gêneros, t empos
verbais e que concretizam as circunstâncias do texto.
Ler bons textos literários para que os alunos reconheçam as fórmulas estabelecidas para o princípio e o final das histórias – era uma vez...e,
viveram felizes para sempre...;
Propor que os alunos leiam imagens, foto legendas e / ou ilustrações de textos não conhecidos, a fim de anteciparem seu conteúdo / tema;
Ler textos instrucionais, identificando as características do gênero textual;
Ler textos instrucionais bem elaborados, intervindo para que os alunos identifiquem sua função social e os elementos que os estruturam;
Propor leitura de bilhetes, avisos e convites, intervindo para que os alunos identifiquem as semelhanças em tais construções textuais;
Ler por si mesmo textos diversos, utilizando-se de índices linguísticos e contextuais para antecipar, inferir e validar o que está escrito;
Solicitar que os alunos localizem informações em calendários, agendas e sumários / índices de livros.
Ler por si mesmo foto legenda, utilizando-se de índices contextuais para antecipar, inferir e validar o que está escrito;
Propor que os alunos selecionem imagens, em fontes digitais ou não, para ilustrarem textos instrucionais – receitas, brincadeiras – a fim de
garantir a compreensão do conteúdo / tema.
Apresentar aos alunos diferentes suportes, onde veiculam textos instrucionais;
Cuidar da qualidade dos portadores textuais ofertados aos alunos, a fim de garantir um material legível, de boa qualidade literária e com
linguagem adequada ao que se pretende ensinar;
Apresentar aos alunos, diversos suportes que veiculam sumários e índices.
Propor leituras de bons textos para que os alunos identifiquem as características dos personagens, de acordo com o gênero;
Propor leituras, realizando boas intervenções, para que os alunos reconheçam se o narrador está em 1ª ou 3ª pessoa;
Ler trechos que descrevam personagens ou cenários de histórias conhecidas pelos alunos, para que descubram de que história foram retirados
(exemplo: tinha lábios vermelhos como o sangue, os cabelos pretos como o ébano e era branca como a neve);
Promover discussões a respeito da linguagem utilizada e do papel das descrições nas histórias – como o uso das palavras e expressões podem
servir para causar efeitos desejados e como a descrição de ambientes pode criar suspenses e diferentes climas na história.
Propor a leitura de textos literários diversos, garantindo a diversidade de culturas;
Ler bons textos literários e incentivar que os alunos manifestem sentimentos e emoções a partir da escuta;
Realizar boas leituras para que os alunos ampliem seu universo linguístico e vocabulário, conheçam estruturas diferentes de construção das
frases e experimentem novas formas da linguagem com o uso de metáforas ou de outras figuras de retórica.
Ler textos instrucionais, a fim de localizar informações, solicitadas pelo professor;
Apresentar aos alunos, como alternativa para apreciação e diversão, textos literários, previamente selecionados;
Prever momentos na rotina semanal para que os alunos possam ler uns para os outros.
Propor intervenções que provoquem nos alunos o desejo de extrair, buscar nos textos de divulgação científica, informações e ser capaz de
aprender com elas;
Intervir para que em leitura de listas de um mesmo campo semântico, os alunos pensem sobre: letras iniciais e finais dos nomes, apoiem-se em
escritas já conhecidas e antecipem o que pode estar escrito numa palavra desconhecida;
Levar para a classe um conjunto de textos, previamente selecionados, e orientar para que os alunos busquem informações acerca de um tema,
dando pistas sobre a partir da organização de cada suporte ou texto fonte (livro, jornal, revistas em geral, livros ilustrados);
Ler para selecionar informações sobre temas já discutidos, oralmente, pela classe;
Ler, propondo boas intervenções, para que os alunos possam inferir o sentido de uma palavra dentro do contexto.
Selecionar mediante opções variadas o portador textual correto, localizar informação no índice, avaliar se a informação está de acordo com o
que se deseja, apoiando-se no conhecimento sobre o sistema, ilustrações, diagramação entre outros;
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Orientar para que os alunos marquem nos textos lidos, passagens importantes, façam anotações ou resumos, retomando no futuro os pontos
principais;
Garantir momentos para que os alunos manipulem os diversos suportes textuais, quando houver, ou em sala de aula, a partir da organização de
cantos de leitura;
Organizar rodas de leitura, para que os alunos indiquem bons textos e / ou livros aos seus pares.
Adequação: Propor situações de leitura de bons textos ou de produções dos alunos, considerando a intenção do autor, se o nível da linguagem
usada é adequado ao destinatário do texto e se o tipo de texto é adequado para comunicar o que se pretende;
Coerência: Ler bons textos para que os alunos identifiquem a precisão do significado das palavras (sinônimos, antônimos, polissemia e regras
de derivação); a precisão do sentido global do texto e seu ajuste à intencionalidade e à situação comunicativa;
Coesão: Ler bons textos para que os alunos identifiquem as formas e variações das palavras que indicam a concordância de gêneros, tempos
verbais e que concretizam as circunstâncias do texto.
Propor que os alunos reconstruam ou ordenem textos fragmentados, assegurando a correta apresentação das ideias e/ou informações;
Analisar com os alunos, os elementos constitutivos de textos enumerativos – listas, formulários, agendas, índices, cartazes, enciclopédias etc, a
fim de que observem a disposição vertical ou em quadros, ou tabelas; o uso de recursos como travessão, asteriscos e que podem estar constituídos
em textos específicos ou incorporados a textos mais amplos, como: índice de um livro ou uma ilustração;
Propor sequências de leitura de textos informativos – jornais, revistas, livros de divulgação, folhetos, notícias, anúncios, convites e avisos –
realizando boas intervenções, para que os alunos pensem sobre as características específicas de cada modelo.
Intervir para que os alunos antecipem o que pode estar escrito, observando imagens, legendas, gráficos, títulos e subtítulos para ter uma ideia
geral do conteúdo.
Possibilitar que os alunos tenham acesso aos textos de divulgação científica, em diferentes portadores, a fim de desenvolverem procedimentos
de pesquisas e estudos;
O professor deve cuidar da qualidade dos portadores textuais ofertados aos alunos, a fim de garantir um material legível, de boa qualidade
literária e com linguagem adequada ao que se pretende ensinar.
Ler para os alunos, intervindo para que observem a disposição dos parágrafos no texto, como indício que facilita a compreensão;
Ler para os alunos, intervindo para que extraiam de cada parágrafo a ideia principal;
Propor atividades de leitura solicitando que os alunos relacionem ou classifiquem textos distintos. Exemplo: nomes de animais, objetos ou
personagens, com sua descrição; definições de palavras, com a palavra adequada; pequenas notícias com suas manchetes ou com seções do
jornal; textos de anúncios com o logotipo; enunciados de problemas com sua resolução aritmética; listas de animais estudados, com conjuntos
semânticos que interessa categorizar.
Realizar boas leituras para que os alunos ampliem seu universo linguístico e vocabulário, conheçam estruturas diferentes de construção das
frases e experimentem novas formas da linguagem com o uso de metáforas ou de outras figuras de retórica;
Ler bons textos literários, solicitando que os alunos destaquem as palavras que acham diferentes e seu possível sentido no texto;
Ler bons textos literários e identificar, junto com os alunos, a utilização, pelo autor, de recursos literários especiais (estilo, figura, léxico etc).
Garantir que os alunos tenham acesso a informações variadas, sobre um mesmo tema, a fim de exercitarem os procedimentos de pesquisa e
estudo;
Assegurar que os alunos estudem temas diversos, apoiando-se em estratégias de estudo de textos fontes, como: localizar informações, sublinhálas, relacioná-las a informações destacadas em outras fontes; comparar semelhança e diferenças de informação a cerca de um mesmo tema em
diferentes suportes;
Organizar, com os alunos, espaços em sala de aula – mural ou cantos –, para compartilhamento de boas leituras deleites, com a finalidade
exclusiva de apreciação e diversão.
Intervir para que os alunos, a partir da leitura de títulos de histórias e / ou notícias a serem lidas, expressem sobre o que acreditam que abordará
o texto, socializando conhecimentos prévios, prevendo conteúdos, formulando perguntas, tendo como suporte as informações tipográficas;
Recapitular histórias lidas para a classe, registrando as palavras mais importantes de cada trecho lido;
Esclarecer possíveis dúvidas apresentadas pelos alunos de leituras realizadas em rodas ou na classe, pelo professor ou demais colegas;
Ler títulos de contos conhecidos pelos alunos e, solicitar que informem o que sabe sobre cada história: personagens, características, frases ou
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imagens;
Solicitar que os alunos indiquem numa lista ampla de contos, aqueles que foram lidos pela classe, durante um período de tempo (último mês,
por exemplo).
Garantir, na rotina da classe, momentos para que os alunos manuseiem, livremente, diversos suportes textuais, em cantinhos de leitura
organizados na classe ou em espaços alternativos;
Ler para os alunos, apresentando sempre, o livro ou fonte do texto, antes da leitura: capa, ilustrações, autor, partes do texto, número de páginas,
organização feita pelo autor – se escreveu em colunas, utilizou gráficos ou imagens para substituir texto escrito etc. -, seção do jornal de onde
extraiu o texto (caso se trate de um texto jornalístico) entre outras informações;
Entregar para os alunos diversos portadores textuais, com diferentes gêneros e solicitar que encontrem um gênero específico, a fim de observar
e orientar com quais critérios devem realizar a busca (ex. para encontrar um conto é mais interessante procurar em livros).
Adequação: Propor situações de leitura de bons textos ou de produções dos alunos, considerando a intenção do autor, se o nível da linguagem
usada é adequado ao destinatário do texto e se o tipo de texto é adequado para comunicar o que se pretende;
Coerência: Ler bons textos para que os alunos identifiquem a precisão do significado das palavras (sinônimos, antônimos, polissemia e regras
de derivação); a precisão do sentido global do texto e seu ajuste à intencionalidade e à situação comunicativa;
Coesão: Ler bons textos para que os alunos identifiquem as formas e variações das palavras que indicam a concordância de gêneros, tempos
verbais e que concretizam as circunstâncias do texto.
Retomar, oralmente, com os alunos as histórias lidas e a sequência dos fatos, que garante enredo às mesmas;
Elaborar, junto com os alunos, resumo dos principais fatos de um texto lido;
Apresentar aos alunos o que será lido e o porquê será lido;
Apresentar textos de campanhas publicitárias, intervindo para que os alunos observem as imagens utilizadas, símbolos e seus contextos;
Organizar agendas, coletivamente, para registrar rotinas da classe e/ou dados dos alunos (data de aniversários etc.);
Intervir para que os alunos utilizem o dicionário para se apropriarem de termos novos;
Orientar os alunos para que observem os recursos tipográficos utilizados pelos autores para garantirem o sentido do texto: mapas, diagramas,
imagens, ilustrações, balões etc.
Intervir para que os alunos interpretem o sentido global das imagens e seu contexto;
Enumerar elementos concretos da imagem;
Propor intervenções para que os alunos identifiquem os símbolos presentes em alguns textos e seus contextos;
Instigar os alunos a pensarem sobre o papel das imagens em textos midiáticos.
Possibilitar que os alunos tenham acesso à várias propagandas infantis, em diferentes portadores, com diferentes finalidades (brinquedos,
alimentação etc.);
Apresentar portadores com qualidade aos alunos, a fim de garantir um material legível, de boa qualidade textual e com linguagem adequada ao
que se pretende ensinar.
Orientar os alunos, o gênero textual veiculado em cada suporte.
Propor atividades de leitura, solicitando que os alunos relacionem ou classifiquem textos distintos. Exemplo: palavras e imagens que tenham a
finalidade de persuadir sobre a aquisição de algum produto; listas de palavras mais comuns em propagandas e em que contexto aparecem;
definições de palavras, com a palavra adequada; personagens, com suas características etc;
Apresentar propagandas e intervir para que os alunos identifiquem suas finalidades;
Solicitar que os alunos recontem histórias lidas e identifiquem os trechos mais importantes, que garantem enredo;
Solicitar que os alunos assinalem palavras que indiquem tempo e mudança de tempo no texto.
Ler, diariamente, para os alunos, bons textos literários, cuidando da entonação e expressividade ao texto, zelando pela oferta de uma diversidade
de gêneros textuais, a fim de que os alunos se apropriem das características próprias dos gêneros, enquanto ampliam seus repertórios literários,
progredindo, gradativamente, da leitura colaborativa para a autônoma;
Ler poemas e outros textos versificados, de vários autores, em rodas de leitura ou como leitura deleite, a fim de que os alunos se apropriem das
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características próprias do gênero, tais como: rimas e aliterações, uso de figuras de linguagem como metáforas, hipérbatos e metonímias.
Orientar aos alunos que busquem e selecionem textos para serem lidos com diferentes finalidades: para apreciar, para comunicar, para estudar,
para buscar informações para aprender sobre um determinado assunto ou para produzir bons textos, neste contexto, é importante evidenciar para
os alunos os propósitos sociais da leitura;
Apresentar, sempre, aos alunos, o texto a ser lido, evidenciando a finalidade da leitura que realizará: “hoje vamos ler este texto para aprendermos
mais sobre as borboletas”, a fim de estimular os alunos a lerem, também.

Escrita e Produção de Textos
Escrever a lista de nomes dos alunos e colocá-la em ordem alfabética;
Elaborar crachás para utilizá-los em situações significativas, quando necessário, propor que os alunos pensem sobre os elementos quantitativos
(quantas letras usar) e qualitativos (quais letras e quais posições utilizar);
Organizar a agenda de aniversário em ordem alfabética, inicialmente, como atividade coletiva e depois em grupos ou individualmente;
Escrever listas de palavras e / ou títulos de histórias lidas para a classe, parlendas, quadrinhas, trava-línguas entre outros textos, consultando
referenciais estáveis (como a lista de nome da turma) e, justificando a forma de escrever;
Escrever lista de palavras e / ou títulos de livros, parlendas, quadrinhas, trava-línguas entre outros textos, com letras móveis, justificando as
decisões tomadas em relação às letras utilizadas;
Escrever, alfabeticamente, textos que se sabem de cor (parlendas, adivinhas, trava-línguas, quadrinhas, canções entre outros) e trechos em geral,
ainda que com alguns erros ortográficos
Elaborar crachás, zelando pelos aspectos gráficos: tamanho da letra, disposição no papel, tipo de papel que será utilizado, cores e formatos;
Combinar com os alunos as possibilidades de edição da agenda da classe – se será encadernada, tipo de papel, ter ou ter ilustrações, cores, tipos
de letras entre outros aspectos;
Analisar as aspectos gráficos que compõem o materiais lidos, em classe, para reconhecer os efeitos de sentidos provocados pelo uso de recursos
tais como: cores, imagens, efeitos tridimensionais entre outros;
Eliminar repetições indesejadas nos textos produzidos, coletivamente, substituindo o referente por outra palavra – nome, pronome, apelido,
classe relacionada etc. – ou utilizando elipse;
Eliminar organizadores textuais não adequados ao registro linguístico do texto;
Articular em atividade de reescrita de texto as partes que o compõe, coerentemente, sem provocar problemas de compreensão;
Revisar, coletivamente, bons textos, de autores habilidosos com a linguagem, para que os alunos reconheçam a qualidade estética do texto e,
com o tempo, façam uso destes recursos estilísticos em suas próprias produções. Esta atividade requer que o professor selecione uma ou duas
questões a serem tematizadas, a fim de direcionar o olhar do aluno para a habilidade que pretende desenvolver.
Propor que os alunos escrevam, coletivamente ou em grupos, parlendas, intervindo para que observem os elementos estruturais do gênero;
Escrever regras de brincadeiras e de jogos, receita em geral, respeitando as características da situação comunicativa, além de realizar as
diferentes operações de produção de texto;
Organizar textos fatiados e completar as partes faltantes de gêneros como: textos narrativos e literários conhecidos pelos alunos;
Escrever, individualmente ou em duplas, listas, avisos e bilhetes, considerando o tema e / ou assunto e o destinatário;
Recontar histórias conhecidas respeitando as características do gênero e utilizando, progressivamente, as marcas do registro literário escrito.
Propor situações significativas para que os alunos copiem textos selecionados, atentando-se para o procedimento de escritor – escrever da direita
para a esquerda, transcrever adequadamente, distribuindo o conteúdo sobre o papel de acordo com o material selecionado;
Escrever bilhetes, individualmente ou em duplas, para diferenciar a linguagem escrita da oralidade e se apropriar do comportamento escritor;
Elaborar listas de textos a serem lidos pelos alunos, para selecionar a próxima leitura e, quando necessário, registrar tal lista com letras móveis;
Propor aos alunos que não escrevem convencionalmente que ditem o texto que produzirão, oralmente, a fim de pensarem sobre a linguagem
que se usa para escrever e, àqueles que já leem e escrevem, ampliem sua atuação como escritores autônomos.
Propor situações significativas para que os alunos copiem textos selecionados, atentando-se para o procedimento de escritor – escrever da direita
para a esquerda, transcrever adequadamente, distribuindo o conteúdo sobre o papel de acordo com o material selecionado;
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Escrever bilhetes, individualmente ou em duplas, para diferenciar a linguagem escrita da oralidade e se apropriar do comportamento escritor;
Elaborar listas de textos a serem lidos pelos alunos, para selecionar a próxima leitura e, quando necessário, registrar tal lista com letras móveis;
Propor aos alunos que não escrevem convencionalmente que ditem o texto que produzirão, oralmente, a fim de pensarem sobre a linguagem
que se usa para escrever e, àqueles que já leem e escrevem, ampliem sua atuação como escritores autônomos.
Propor situações de produção de textos, individuais ou em grupos, onde os alunos tenham que preocupar-se com seus leitores seja quanto ao
conteúdo do texto, seja quanto aos aspectos gráficos (forma de apresentação, ilustrações etc.);
Escrever bilhetes, individualmente ou em duplas, para revisar a fim de adequar vocabulário e / ou tema, durante e ao final da produção;
Revisar, coletivamente, textos produzidos pelos alunos, a fim de intervir para que eliminem repetições indesejadas;
Registrar, com a participação dos alunos, as estratégias de planejamento, produção e revisão de textos;
Revisar, coletivamente, bons textos, de autores habilidosos com a linguagem, para que os alunos reconheçam a qualidade estética do texto e,
com o tempo, façam uso destes recursos estilísticos em suas próprias produções. Esta atividade requer que o professor selecione uma ou duas
questões a serem tematizadas, a fim de direcionar o olhar do aluno para a habilidade que pretende desenvolver.
Ditar textos instrucionais para o professor – como escriba – ou para o colega, controlando o que deve e o que não deve ser escrito;
Registrar, textos produzidos pelos alunos, oralmente, para intervir sobre o valor da pontuação, enquanto recurso para garantir sentido ao que se
pretende comunicar;
Registrar, junto com os alunos, regras, regulamentos, receitas entre outras instruções, de atividades por eles vivenciadas, assegurando a
explicitação das informações e procedimentos essenciais;
Elaborar, junto com os alunos, calendários, agendas, avisos, bilhetes e listas, a fim de ensiná-los a comunicar fatos, anunciar acontecimentos
e/ou ordenar materiais disponíveis em sala de aula.
Solicitar que os alunos organizem listas em ordem alfabética, com o prenome, de todos que estudam na classe;
Solicitar que os alunos organizem listas em ordem alfabética, com o nome e sobrenome de todos que estudam na classe;
Organizar listas, em ordem alfabética, de palavras que têm as mesmas letras, nas mesmas posições, inicialmente, exemplo: bolo e bolacha;
Elaborar junto com os alunos, bilhetes com funções sociais reais, no cotidiano da escola;
Solicitar, que inicialmente em duplas, depois individualmente, os alunos registrem parlendas ou cantigas, vivenciadas em situações lúdicas na
escola;
Entregar para os alunos, parlendas ou canções que sabem de cor, sem segmentação, para que possam segmentá-la;
Propor que os alunos reescrevam, coletivamente, textos que conhecem, tendo o professor como escriba, a fim de ser modelo de escritor mais
experiente para os alunos;
Possibilitar que os alunos participem de situações de produção textual coletiva, tendo o professor como escriba e interventor que garanta
pensarem sobre: a textualidade; a ortografia, a intencionalidade do texto e sua distribuição gráfica no papel, orientando, inclusive, sobre a
paragrafação.
Elaborar cartazes, junto com os alunos, como suporte para atividades a serem desenvolvidas, posteriormente;
Planejar, junto com os alunos, as etapas para produção de um texto, a ser trabalhado numa sequência didática – planejar o que irá escrever, rever
enquanto escreve, escrever entre várias possibilidades e rever após a escrita;
Propor atividades de reescrita coletiva, assegurando a seleção e utilização de linguagem, organização e expressões próprias do gênero;
Propor atividades de escrita coletiva, assegurando a seleção e utilização de linguagem, organização e expressões próprias do gênero;
Propor que os alunos leiam e releiam (ou ouçam e ouçam novamente) o que já foi escrito para assegurar a coerência com o que está por escrever
ou para revisá-lo da perspectiva dos leitores;
Revisar, coletivamente, bons textos, de autores habilidosos com a linguagem, para que os alunos reconheçam a qualidade estética do texto e,
com o tempo, façam uso destes recursos estilísticos em suas próprias produções. Esta atividade requer que o professor selecione uma ou duas
questões a serem tematizadas, a fim de direcionar o olhar do aluno para a habilidade que pretende desenvolver.
Conduzir a produção de texto de divulgação científica, sendo escriba e, realizando as intervenções necessárias para assegurar o respeito às
características do gênero;
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Propor boas intervenções para que os alunos busquem distintas possibilidades de expressar cada ideia, cuidando, ainda, da qualidade, beleza e
precisão de cada uma das formas de escrita, para escolher aquela que melhor concretiza o que querem dizer;
Propor que os alunos explorem o calendário para organizarem linha do tempo; cartazes com os aniversariantes da classe; rotinas para atividades
de projetos desenvolvidos etc.;
Organizar, junto com os alunos, mural em sala de aula, com curiosidades de interesse da turma;
Escolher um tema e elaborar dicionários que ajude os alunos se apropriarem das informações de forma lúdica, exemplo: dicionário de animais
marinhos;
Elaborar convites para que os alunos participem de situações de intercâmbios dentro da escola, com temas previamente combinados entre alunos
e professores;
Ler anúncios publicitários e intervir para que os alunos pensem sobre os tipos de letras utilizadas, cores, imagens, disposição das imagens e
textos no papel e a relação dos recursos linguísticos com o que se pretende comunicar;
Elaborar listas, com funções sociais reais, com os alunos agrupados ou não.
Solicitar que os alunos organizem listas em ordem alfabética, de livros lidos durante o ano letivo, a fim de eleger o mais indicado pela classe e
/ ou organizar rodas de leituras interclasses;
Organizar com os alunos, listas das palavras mais utilizadas no cotidiano escolar, mas que a maioria, ainda, não tenha o domínio da grafia
correta (palavras com H, G, SS, RR e R etc.);
Intervir para que os alunos pensem sobre como a escrita de algumas palavras, pode contribuir para o registro de outras de forma correta,
observando as regularidades ortográficas (carro, carreta, carroceiro etc.);
Elaborar junto com os alunos, bilhetes com funções sociais reais, no cotidiano da escola;
Solicitar que, em duplas, os alunos leiam e sublinhem palavras utilizadas pelo autor para convencer o seu interlocutor de acordo com interesses
próprios;
Entregar para os alunos, parlendas ou canções que sabem de cor, sem segmentação, para que possam segmentá-la;
Propor que os alunos reescrevam, coletivamente, textos que conhecem, tendo o professor como escriba, a fim de ser modelo de escritor mais
experiente para os alunos;
Orientar os alunos para registrarem, em seus cadernos ou outro suporte, textos revisados coletivamente, cuidando da paragrafação, disposição
do material escrito no papel, utilização adequada de papel pautado ou utilização da letra cursiva, como treino.
Conduzir o planejamento temático com os alunos de textos a serem produzidos, coletivamente ou em duplas, orientando-os a pensarem sobre:
o tema; informações importantes, ordem em que devem ser apresentadas as informações; campo semântico (seleção de palavras) e ideias que
devem constar no final do texto (encerramento);
Conduzir o planejamento da estrutura composicional do gênero ou do estilo, do texto a ser produzido, coletivamente ou em duplas, discutindo
previamente com a classe: quem é o interlocutor, o que pretende comunicar, por que pretende comunicar, como o texto será veiculado;
Apresentar aos alunos bons modelos de textos que circulam socialmente, a fim de se apropriarem dos formatos, alternativas para diagramação,
em função do meio de veiculação e da finalidade do texto;
Propor que os alunos revisem seus textos a fim de eliminarem repetições, adequarem o conteúdo, melhorarem a fruição textual, adequarem a
linguagem, considerando os aspectos gramaticais que asseguram clareza e coerência ao texto. A revisão deve ocorrer depois que os alunos
escreveram, tendo um tempo de distanciamento entre a escrita e o início da primeira etapa de revisão, isto, faz-se necessário, para que o aluno
deixe de lado o papel de escritor e assuma o papel de revisor do próprio texto;
Intervir para que os alunos cuidem do processo de edição de seus textos, orientando-os para que eliminem todas as marcas da revisão inseridas
nos textos, escolhendo um suporte adequado e cuidando da estética / apresentação limpa e cuidadosa dos mesmos.
Assegurar que os alunos escutem a leitura de bons textos, veiculados com diferentes finalidades: anunciar, informar, noticiar, divertir, organizar
eventos e / ou tarefas etc., bem como que manuseiem os diversos suportes textuais, a fim de se apropriarem dos diferentes gêneros textuais,
compreendendo suas diferentes formas de organização composicional;
Propor que os alunos reescrevam textos já manuseados, ouvidos, memorizados, cantados e declamados, focando suas atenções no sistema de
escrita alfabética e nas características próprias dos gêneros, escrita em versos, com a presença ou não de rimas, em prosa etc.;
Elaborar, coletivamente, os bilhetes e / ou convites a serem encaminhados aos familiares dos alunos, cuidando dos aspectos linguísticos e
discursivos;
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Intervir para que os alunos observem e discutam sobre as finalidades da pontuação nos diversos textos que circulam na sala de aula, quando tem
a função de separar informações, quando é utilizada para marcar a fala do narrador e / ou a fala dos personagens etc.

Oralidade e Produção de Textos
Garantir momentos de intercâmbio oral, para aprender ouvir com atenção, valorizar a opinião dos colegas, expressar ideias, relacionando ao
tema e fazer perguntas sobre os assuntos abordados;
Propor situações as quais os alunos possam manifestar sentimentos, experiências, ideias e opiniões;
Planejar situações para que os alunos tenham que falar de maneira mais formal e assim aprenderem a se comunicar em situações como:
entrevistas, saraus literários, recitais de poemas, seminários em que possam utilizar apoios escritos;
Propor situações para que os alunos apreciem a produção oral e própria, para que aprendam a observar e avaliar os elementos necessários para
quem ouve e adequação da linguagem utilizada à situação comunicativa;
Organizar recitais de poemas, parlendas, cantoria de canções conhecidas e situações de seminários para que os alunos trabalhem a linguagem
oral;
Narrar histórias conhecidas para aprender a selecionar os aspectos relevantes e para conhecer, utilizar e se apropriar de algumas características
do texto-fonte;
Ditar ao professor cartas ou bilhetes que tenham um destinatário real e finalidade definida.
Garantir momentos de intercâmbio oral, para aprender ouvir com atenção, valorizar a opinião dos colegas, expressar ideias, relacionando ao
tema e fazer perguntas sobre os assuntos abordados;
Propor situações as quais os alunos possam manifestar sentimentos, experiências, ideias e opiniões;
Propor situações para que os alunos apreciem a produção oral e própria, para que aprendam a observar e avaliar os elementos necessários para
quem ouve e adequação da linguagem utilizada à situação comunicativa;
Propor situações de produção de texto oral, intervindo para que os alunos pensem sobre as diferenças entre o oral e o escrito, o coloquial e o
formal, o que sabe, apenas, na fala e o que faz parte do universo da escrita;
Propor que os alunos participem de representações envolvendo textos e gestos, para melhorar a qualidade da expressão gestual e corporal,
cuidando do grau de ajuste às características do texto;
Ditar ao professor, textos elaborados oralmente, a fim de regular o que se diz.
Propor que antes das produções de textos, os alunos socializem o que já sabem sobre o tema a ser abordado;
Propor que os alunos leiam em voz alta, para socializar informações com os colegas, a fim de orientar, quando necessário, a direção, a rapidez,
o volume da voz, os erros de decifração, a pronúncia etc;
Organizar a classe em diferentes tipos de agrupamentos – rodas, pequenos grupos, duplas – para garantir a circulação de informações entre os
alunos;
Garantir, pelo menos uma vez na semana, momentos coletivos, para contação de histórias, de textos já previamente selecionados e garantindo
a partir de intervenções pontuais, a ampliação ou modificação de enredos;
Ler notícias (fato) atualizadas para os alunos, garantindo espaços para discussões mediadas – alunos emitirem opiniões;
Intervir em situações vivenciadas pelos alunos, no cotidiano da sala de aula, para que utilizem em suas comunicações com os colegas as
expressões de cortesia: por favor, obrigada, com licença etc.;
Propor que os alunos, em situação comunicativa real, ditem ao professor: bilhetes, recados, convites etc.;
Garantir a participação dos alunos em brincadeiras, jogos e demais atividades lúdicas, em que tenham, antes, que discutirem as regras e/ou
memorizarem cantigas.
Orientar os alunos para que, assim como o devem fazer nas produções escritas, também planejem, revisem e registrem as apresentações orais
que pretendem realizar: cantigas, contação de causos, regras de jogos, recitação de poemas e cantoria etc.;
Garantir atividades de produção textuais em que os alunos devam ditar, enquanto o professor atua como escriba e realiza as intervenções
necessárias, para que os alunos pensem sobre as marcas da oralidade no texto escrito e sobre a necessidade da gramaticalização nos mesmos, a
fim de assegurar clareza e coerência;
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Promover atividades de oralização de textos como parlendas, versos, poemas, textos dramáticos etc., a fim de que os alunos observem as rimas
e a entonação;
Utilizar ferramentas digitais de áudio e vídeo, para potencializar as atividades de oralização de textos, tais como: o aluno pode gravar uma
recomendação de leitura para os colegas de classe, apresentar uma seleção de músicas preferidas ou, até mesmo, apresentar sua opinião sobre
determinado assunto, a fim de que o professor socialize com a classe e discuta outras opiniões após um círculo de leituras sobre o tema proposto;
Organizar rodas de conversas, intervindo para que os alunos escutem, atentamente, a opinião dos colegas, manifestem-se com respeito,
adequando seu vocabulário a situação comunicativa;
Promover rodas de recontos de histórias conhecidas, intervindo para garantir o enredo da história, a presença de caracterização dos personagens
principais etc.

Análise linguística / semiótica

Propor que os alunos escrevam, individualmente ou em duplas, o último verso de um poema, a fim de refletir sobre os critérios quantitativos e qualitativos do
registro escrito;
Possibilitar que os alunos silábicos-alfabéticos reflitam sobre a escrita e os alfabéticos sobre as questões ortográficas a partir da propositura de atividades
como: cruzadinhas, forca, bingo, respostas para adivinhas, escrita de texto de memória, textos lacunados, onde haja banco de palavras;
Solicitar que os alunos leiam, mesmo antes de o fazer convencionalmente, textos que sabem de cor, a fim de ajustar as partes do falado às partes da escrita;
Comparar palavras que comecem ou terminem com a mesma letra;
Escrever, espontaneamente, para o professor ou de próprio punho, trechos de contos conhecidos, respeitando a progressão temática, os conteúdos do texto
fonte, assim como algumas características da linguagem escrita e do registro literário, além de realizar as diferentes operações de produção de textos;
Corrigir, coletivamente, os aspectos ortográficos, nas produções dos alunos, tematizando questões como: separação das palavras (quando houver casos em
que escrevem tudo junto); uso de alguns tempos verbais, alguns termos como nomes, datas, meses, fórmulas de cortesia, fórmulas tradicionais de início e
final do conto e iniciar o uso dos sinais de pontuação;
Ler, em voz alta, poemas de autores reconhecidos e renomados, zelando pela entonação, para que os alunos identifiquem os recursos literários especiais
utilizados pelos autores, como: estilo, figuras, léxico, efeitos de rimas.
Propor aos alunos que pensem sobre o significado de determinados termos / palavras, em função de seu uso (o que significa “uma colher de chá”, numa receita
e a mesma expressão no ditado popular "vou te dar uma colher de chá”);
Propor atividade de produção de texto coletivo, onde o aluno dite e o professor atue enquanto escriba, apenas, para concentrar a atenção dos alunos nos
aspectos de composição e organização do conteúdo (elaboração do pré-texto);Propor situações em que os alunos ditem, mas o professor colabora na produção,
a fim de auxiliar no processo de composição e codificação dos aspectos convencionais da escrita;
Estimular que os alunos produzam textos complexos mesmo antes de saber escrever ou quando, ainda, possua um domínio escasso da codificação, a partir do
ditado ao professor.
Propor atividades de reescrita de textos literários, coletivamente, realizando intervenções para que os alunos articulem, com coerência, as partes que compõem
os textos;
Realizar as atividades de produção textual coletiva, fazendo boas intervenções quanto aos problemas ortográficos que precisam ser pensados pelos alunos
num determinado tempo / período. Exemplo: se as alunos já usam letras cursivas, observar o usa das maiúsculas; ou pensar sobre o uso do r, rr etc.;
Realizar a leitura interativa de bons textos literários, revelando aos alunos pouco a pouco o texto, a fim de permitir que criem expectativas, surpreendam-se,
coloquem novas interrogações a partir da análise coletiva dos aspectos linguísticos
Elaborar, junto com os alunos, listas que contenham palavras do mesmo campo semântico, a fim de que sirvam como referência para a escrita de outras
palavras e de que os alunos observem as regularidades ortográficas;
Propor atividades de escrita em que os alunos precisem consultar as listas de palavras, previamente elaboradas, para resolver possíveis dúvidas quanto às
questões ortográficas;
Reescrever, em duplas, textos conhecidos, a fim de pensar nas questões ortográficas;
Reescrever textos conhecidos, em duplas produtivas, a fim de refletir sobre o uso da pontuação, enquanto recurso que separa e/ou une ideias (efeitos de sentido
no texto);
Propor que os alunos, organizem coletivamente, parlendas conhecidas sem segmentação, tendo o professor como escriba;
Propor que os alunos, organizem em duplas, parlendas conhecidas sem segmentação;
Propor que os alunos observem imagens e teçam a partir delas considerações sobre o conteúdo a ser comunicado, garantindo, posteriormente a devida
contextualização;
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Intervir, durante a realização de leitura coletiva, para que os alunos pensem sobre o significado de algumas palavras, previamente selecionadas;
Planejar com os alunos roteiros para a escrita de textos, garantindo que pensem sobre: para que escreveremos este texto; o que pretendemos comunicar; a
quem interessa a informação; qual o gênero que melhor atende a nossa intencionalidade comunicativa; quais palavras devemos usar; quais palavras não
atendem à função do texto; como usaremos as palavras (níveis de uso da linguagem).
Ler para os alunos, diversos textos bem escritos, do mesmo gênero e intervir para que reflitam sobre: as características do gênero, estilo linguístico do autor,
encadeamento das ideias e como se complementam, recursos utilizados pelo autor para garantir o diálogo entre as ideias apresentadas no texto;
Realizar antes de apresentar um texto para os alunos, uma leitura prévia e planejar as devidas intervenções, tendo, sempre, como foco, uma questão a se pensar
por vez;
Propor que os alunos organizem textos, previamente, fatiados pelo professor, intervindo para que garantam a progressão temática e a coerência entre as ideias
apresentadas;
Propor que os alunos preencham textos lacunados com palavras dispostas em banco, cujo sentidos sejam conhecidos pelos mesmos, a fim de garantir a
propriedade vocabular;
Reescrita de textos conhecidos pelos alunos, tendo o professor como escriba e interventor, a fim de garantir a reflexão sobre a escrita e a organização textual.
Ler em voz alta para os alunos, utilizando suporte escrito socializado, como lousa, projetor etc., a fim de modelizar para os alunos os procedimentos de leitura,
fazendo o ajuste entre o texto oralizado e o escrito;
Propor situações de produção de textos, assumindo o papel de escriba, a fim de que os alunos pensem tanto sobre os princípios da escrita alfabética, quanto
da linguagem que se usa para escrever;
Registrar os textos produzidos, oralmente, pelos alunos, intervindo para que reflitam sobre a grafia de determinadas palavras, as características dos textos,
enquanto se apropriam, também, das diferentes práticas sociais nas quais a escrita se faz presente;
Propor que os alunos realizem leituras de rótulos, placas de sinalização, panfletos e outros textos que circulam fora da escola, a fim de conhecerem as letras
do alfabeto grafadas de diferentes formas, observarem e pensarem sobre os efeitos de sentidos provocados pela utilização de um determinado tipo de letra,
cor e / ou imagem;Planejar, oralmente, os textos a serem produzidos pelos alunos, coletivamente ou em duplas, intervindo para que discutam: quem receberá
o texto, qual a informação importante, qual o melhor suporte e a linguagem mais adequada a fim de garantir clareza;
Intervir, após a leitura de um texto, para que os alunos pensem sobre qual a intenção do autor, onde veiculou seu texto, quem é o seu interlocutor, qual a
ordem dos fatos ou acontecimentos, será possível alterar a ordem dos acontecimentos garantindo uma boa história etc.
Propor que os alunos realizem, em duplas, a leitura de textos não segmentados, assim começam a compreender a necessidade de não se aglutinar as palavras,
sobretudo, quando, ainda escrevem em letra bastão;
Apresentar aos alunos textos a serem lidos, pelo professor, em letra cursiva, uma vez que este tipo de letra favorece a observação dos “espaços em brancos”;
Propor que os alunos, registrem textos que sabem de cor, utilizando o computador, dessa forma, ao teclar a barra de espaço, observam com mais atenção as
possibilidades ou não de separar ou aglutinar letras, garantindo legibilidade ao sentido que se pretende dar ao texto e / ou palavra;
Propor aos alunos que revisem, após o discurso, os aspectos linguísticos necessários à melhoria da qualidade do texto, tais como: paragrafação, pontuação,
repetição de palavras – coesão, ortografia entre outros, cuidando sempre, para focalizar um aspecto de cada vez.

2º ANO
PRATICAS DE
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBEJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

2
Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Decodificação/ fluência
leitura

2, 3, 8

Formação de leitor

de

(EF12LP01) Ler palavras novas com
precisão na decodificação; no caso de
palavras de uso frequente, ler
globalmente, por memorização.
(EF12LP02) Buscar, selecionar e ler,
com a mediação do professor (leitura
compartilhada), textos que circulam
em meios impressos ou digitais, de
acordo com as necessidades e
interesses.
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Escrita
(compartilhada
autônoma)

e

2

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)
1, 2, 3

Construção do sistema
alfabético/ estabelecimento
de relações anafóricas na
referenciação e construção
da coesão

Reconstrução das condições
de produção e recepção de
textos

Estratégia de leitura

2, 3
1, 2, 3

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Planejamento de texto
1, 2, 3, 5, 7

2, 3, 5

Revisão de textos

2, 3, 5, 10

Edição de textos

(EF12LP03) Copiar textos breves,
mantendo suas características e
voltando para o texto sempre que
tiver dúvidas sobre sua distribui- ção
gráfica, espaçamento entre as
palavras, escrita das palavras e
pontuação.
(EF15LP01) Identificar a função
social de textos que circulam em
campos da vida social dos quais
participa cotidianamente (a casa, a
rua, a comunidade, a escola) e nas
mídias impressa de massa e digital,
reconhecendo para que foram
produzidos, onde circulam, quem os
produziu e a quem se destinam.
(EF15LP02)
Estabelecer
expectativas em relação ao texto que
vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da
função social do texto), apoiando-se
em seus conhecimentos prévios sobre
as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o
universo temático, bem como sobre
saliências textuais, recursos gráficos,
imagens, dados da própria obra
(índice, prefácio etc.), confirmando
antecipações e inferências realizadas
antes e durante a leitura de textos,
checando a adequação das hipóteses
realizadas.
(EF15LP03) Localizar informações
explícitas em textos.
(EF15LP04) Identificar o efeito de
sentido produzido pelo uso de
recursos expressivos gráfico-visuais
em textos multissemióticos.
(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do
professor, o texto que será produzido,
considerando
a
si
tuação
comunicativa, os interlocutores
(quem escreve/para quem escreve);
a finalidade ou o propósito (escrever
para quê); a circulação (onde o texto
vai circular); o suporte (qual é o
portador do texto); a linguagem,
organização e forma do texto e seu
tema, pesquisando em meios
impressos ou digitais, sempre que
for preciso, informações necessárias
à produção do texto, organizando em
tópicos os dados e as fontes
pesquisadas.
(EF15LP06) Reler e revisar o texto
produzido com a ajuda do professor
e a colaboração dos colegas, para
corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo
cortes, acréscimos, reformulações,
correções de ortografia e pontuação.
(EF15LP07) Editar a versão final do
texto, em colaboração com os
colegas e com a ajuda do professor,
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10

Utilização de tecnologia
digital

3, 5

Oralidade
pública/
intercâmbio conversacional
em sala de aula

Oralidade

3

Escuta atenta

Características
conversação espontânea

Escrita
(compartilhada
autônoma)

da

1, 3

Aspectos não linguísticos
(paralinguísticos) no ato da
fala

3

Relato oral/registro formal e
informal

2

Construção
do
sistema
alfabético/ convenções da
escrita

e

Análise linguística/ semiótica
(alfabetização)

Construção
do
sistema
alfabético e da ortografia

ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual ou digital.
(EF15LP08)
Utilizar
software,
inclusive progra- mas de edição de
texto, para editar e publicar os textos
produzidos, explorando os recursos
multissemióticos disponíveis.
(EF15LP09)
Expressar-se
em
situações de intercâmbio oral com
clareza, preocupando-se em ser
compreendido pelo interlocutor e
usando a palavra com tom de voz
audível, boa articulação e ritmo
adequado.
(EF15LP10) Escutar, com atenção,
falas de professores e colegas,
formulando perguntas pertinentes ao
tema e solicitando esclarecimentos
sempre que necessário.
(EF15LP11)
Reconhecer
características
da
conversação
espontânea presencial, respeitando
os turnos de fala, selecionando e
utilizando, durante a conversação,
formas de tratamento adequadas, de
acordo com a situação e a posição do
interlocutor.
(EF15LP12) Atribuir significado a
aspectos
não
linguísticos
(paralinguísticos) observados na fala,
como direção do olhar, riso, gestos,
movimentos
da
cabeça
(de
concordância
ou
discordância),
expressão corporal, tom de voz.

(EF15LP13) Identificar finalidades
da interação oral em diferentes
contextos comunicativos (solicitar
informações, apresentar opiniões, informar, relatar experiências etc.).
(EF02LP01) Utilizar, ao produzir o
texto, grafia correta de palavras
conhecidas ou com estruturas
silábicas já dominadas, letras
maiúsculas em início de frases e em
substantivos próprios, segmentação
entre as palavras, ponto final, ponto
de interrogação e ponto de
exclamação.
(EF02LP02) Segmentar palavras em
sílabas e remover e substituir sílabas
iniciais, mediais ou finais para criar
novas palavras.
(EF02LP03) Ler e escrever palavras
com correspondências regulares
diretas entre letras e fonemas (f, v, t, d,
p, b) e correspondências regulares
contextuais (c e q; e e o, em posição
átona em final de palavra).
(EF02LP04)
Ler
e
escrever
corretamente palavras com sílabas
CV, V, CVC, CCV, identificando que
existem vogais em todas as sílabas.
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2
Conhecimento do alfabeto do
português do Brasil

(EF02LP05)
Ler
e
escrever
corretamente palavras com marcas de
nasalidade (til, m, n).
(EF02LP06) Perceber o princípio
acrofônico que opera nos nomes das
letras do alfabeto.

Conhecimento das diversas
grafias
do
alfabeto/
acentuação

(EF02LP07) Escrever palavras,
frases, textos curtos nas formas
imprensa e cursiva, respei- tando a
acentuação gráfica.

Segmentação de palavras/
classificação de palavras por
número de sílabas

(EF02LP08)
Segmentar
corretamente as palavras ao escrever
frases e textos.

Pontuação

(EF02LP09) Usar adequadamente
ponto final, ponto de interrogação e
ponto de exclamação.

Sinonímia
e
antonímia/
morfologia/ pontuação

(EF02LP10) Identificar sinônimos
de palavras
de texto lido,
determinando a diferença de sentido
entre eles, e formar antônimos de
palavras encontradas em texto lido
pelo acréscimo do prefixo de
negação in-/im-.
(EF02LP11) Formar o aumentativo e
o diminutivo de palavras com os
sufixos -ão e -inho/-zinho.

Morfologia

CAMPO DE ATUAÇÃO: VIDA COTIDIANA
PRATICAS DE
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBEJETOS DE
CONHECIMENTO

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

1, 2, 3

Escrita
(compartilhada
autônoma)

Compreensão em leitura

e

1, 2, 3, 5, 9
Escrita compartilhada

HABILIDADES
(EF12LP04) Ler e compreender, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor ou já com certa
autonomia,
listas,
agendas,
calendários,
avisos,
convites,
receitas, instruções de montagem
(digitais ou impressos), dentre
outros gêneros do campo da vida
cotidiana, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do
texto e relacionando sua forma de
organização à sua finalidade.
(EF12LP05) Planejar e produzir, em
colabora- ção com os colegas e com a
ajuda do professor, (re)contagem de
histórias, poemas e outros textos
versificados (letras de canção,
quadri- nhas, cordel), poemas
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Oralidade

1, 2, 3, 5
Produção de texto oral

Análise linguística/ semiótica
(alfabetização)
2, 3, 9

Forma de composição do
texto

2, 3, 9

Leitura de imagens
narrativas visuais

1, 2, 3, 9

Compreensão em leitura

1, 2, 3, 5

Escrita
autônoma
compartilhada

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Escrita
(compartilhada
autônoma)

em

e

e

visuais, tiras e histórias em
quadrinhos, dentre outros gêneros do
campo
artístico-literário,
considerando
a
situação
comunicativa e a finalidade do texto.
(EF12LP06) Planejar e produzir, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, recados, avisos,
convites, receitas, instruções de
montagem, dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, que
possam ser repassados oralmente por
meio de ferramentas digitais, em
áudio ou vídeo, considerando a
situação
comunicativa
e
o
tema/assunto/finalidade do texto.
(EF12LP07) Identificar e (re)produzir,
em cantiga, quadras, quadrinhas,
parlendas, trava-lín- guas e canções,
rimas, aliterações, assonâncias, o
ritmo de fala relacionado ao ritmo e
à melodia das músicas e seus efeitos
de sentido.
(EF15LP14) Construir o sentido de
histórias em quadrinhos e tirinhas,
relacionando imagens e palavras e
interpretando recursos gráficos (tipos
de
balões,
de
letras,
onomatopeias).
(EF02LP12) Ler e compreender,
com certa autonomia, cantigas, letras
de canção, dentre outros gêneros do
campo
da
vida
cotidiana,
considerando
a
situação
comunicativa e o tema/assunto do
texto e relacionando sua forma de
organização à sua finalidade.
(EF02LP13) Planejar e produzir
bilhetes e cartas, em meio impresso
e/ou digital, dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e
o tema/ assunto/finalidade do texto.

(EF02LP14) Planejar e produzir
pequenos relatos de observação de
processos, de fatos, de experiências
pessoais, mantendo as características do gênero, considerando a
situação
comunicativa
e
o
tema/assunto do texto.

Oralidade
1, 2, 3, 9

Análise linguística/ semiótica
(alfabetização)

Produção de texto oral

Forma de composição do texto
1, 2, 3, 5

Forma de composição do
texto
2, 3

(EF02LP15) Cantar cantigas e
canções, obedecendo ao ritmo e à
melodia.
(EF02LP16) Identificar e reproduzir
bilhetes, recados, avisos, cartas, emails, receitas (modo de fazer),
relatos (digitais ou impressos), a formatação e diagramação específica de
cada um desses gêneros.
(EF02LP17) Identificar e reproduzir,
em relatos de experiências pessoais,
a sequência dos fatos, utilizando
expressões
que
marquem
a
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passagem do tempo (“antes”,
“depois”,
“ontem”,
“hoje”,
“amanhã”, “outro dia”, “antigamente”, “há muito tempo” etc.), e o
nível de informatividade necessário.

CAMPO DE ATUAÇÃO: ARTÍSTICO-LITERÁRIO
PRATICAS DE
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBEJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)
1, 2, 3, 9

Apreciação estética/estilo

1, 2, 3, 9

Formas de composição de
textos poéticos

8, 9

Formação do leitor literário

Análise linguística/ semiótica
(alfabetização)

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

1, 2, 3, 9

9

1, 2, 3, 9

Leitura
colaborativa
autônoma

e

(EF15LP17)
Apreciar
poemas
visuais e concretos, observando
efeitos de sentido criados pelo
formato do texto na página,
distribuição e diagramação das
letras, pelas ilustrações e por outros
efeitos visuais.

Apreciação estética/estilo

Formação
do
literário/leitura
multissemiótica

leitor

Oralidade
3, 5, 9
Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Escrita
(compartilhada
autônoma)

2, 7, 8, 9

Contagem dehistórias

Formação do leitor literário

e
2, 3, 5

Escrita
autônoma
compartilhada

(EF12LP18) Apreciar poemas e
outros
textos
versificados,
observando rimas, sonoridades,
jogos de palavras e reconhecendo seu
pertencimento ao mundo imaginário
e sua dimensão de encantamento,
jogo e fruição.
(EF12LP19) Reconhecer, em textos
versificados, rimas, sonoridades,
jogos
de
palavras, palavras,
expressões, comparações, relacionando-os
com
sensações
e
associações.
(EF15LP15) Reconhecer que os
textos literários fazem parte do
mundo do imaginário e apresentam
uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua
diversidade
cultural,
como
patrimônio artístico da humanidade.
(EF15LP16) Ler e compreender, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor e, mais tarde, de
maneira autônoma, textos narrativos
de maior porte como contos (populares, de fadas, acumulativos, de
assombra ção etc.) e crônicas.

e

(EF15LP18) Relacionar texto com
ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF15LP19) Recontar oralmente,
com e sem apoio de imagem, textos
literários lidos pelo professor.
(EF02LP26) Ler e compreender,
com certa autonomia, textos
literários, de gêneros variados,
desenvolvendo o gosto pela leitura.
(EF02LP27)
Reescrever
textos
narrativos literários lidos pelo
professor.
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Análise linguística/ semiótica
(alfabetização)

2, 3

Formas de composição de
narrativas

2, 3, 9

Formas de composição de
textos poéticos visuais

(EF02LP28) Reconhecer o conflito
gerador de uma narrativa ficcional e
sua resolução, além de palavras,
expressões e frases que caracterizam personagens e ambientes.
(EF02LP29) Observar, em poemas
visuais, o formato do texto na
página, as ilustrações e outros efeitos
visuais.

CAMPO DE ATUAÇÃO: PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA
PRATICAS DE
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBEJETOS DE
CONHECIMENTO

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)
1, 2, 3
Compreensão em leitura

2, 3
Imagens analíticas em textos

2, 3, 10

Pesquisa

Escrita (compartilhada e
autônoma)
1, 2, 3, 5, 6

1, 2, 3, 5

Produção de textos

Escrita autônoma

Oralidade

1, 2, 3, 5

Planejamento de texto oral/
exposição oral

HABILIDADES
(EF12LP17) Ler e compreender, em
colaboração com os colegas, com a
ajuda do professor e com certa
autonomia, enunciados de tarefas
escolares, diagramas, curiosidades,
pequenos relatos de experimentos,
entrevistas, verbetes de enciclopédia
infantil, entre outros gêneros do
campo investigativo, considerando a
situação
comunicativa
e
o
tema/assunto do texto.
(EF02LP20) Reconhecer a função de
textos utilizados para apresentar
informações
coletadas
em
atividades de pesquisa (enquetes,
pequenas entrevistas, registros de
experimen- tações).
(EF02LP21) Explorar, com a
mediação do professor, textos
informativos de diferentes ambientes
digitais
de pesquisa,
conhecendo suas possibilidades.
(EF02LP22) Planejar e produzir, em
colaboração com os colegas, com a
ajuda do professor e com certa
autonomia, pequenos relatos de
experimentos, entrevistas, verbetes
de enciclopédia infantil, dentre
outros
gêneros
do
campo
investigativo, digitais ou impressos,
considerando
(EF02LP23) Planejar e produzir,
com certa autonomia, pequenos
registros
de
observação
de
resultados de pesquisa, coerentes
com um tema investigado.
(EF02LP24) Planejar e produzir, em
colaboração com os colegas, com a
ajuda do professor e com certa
autonomia, relatos de experimentos,
registros de observação, entrevistas,
dentre outros gêneros do campo
investigativo, que possam ser
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Análise linguística/ semiótica
(alfabetização)
2, 3, 5

Forma de composição dos
textos/adequação do texto às
normas de escrita

repassados oralmente por meio de
ferramentas digitais em áudio ou vídeo, considerando a situação
comunicativa
e
o
tema/assunto/finalidade do texto.
(EF02LP25) Identificar e reproduzir,
em relatos
de
experimentos,
entrevistas,
verbetes
de
enciclopédia infantil, digitais ou
impressos,
a
formatação
e
diagramação específica de cada um
desses gêneros, inclusive em suas
versões orais.

CAMPO DE ATUAÇÃO: VIDA PÚBLICA
PRATICAS DE
LINGUAGEM

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

1, 2, 3

OBEJETOS DE
CONHECIMENTO

Compreensão em leitura

HABILIDADES
(EF12LP08) Ler e compreender, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, fotolegendas em
notícias, manchetes e lides em
notícias, álbum de fotos digital noticioso e notícias curtas para público
infantil, dentre outros gêneros do
campo jornalístico, considerando a
situação
comunicativa
e
o
tema/assunto do texto.
(EF12LP09) Ler e compreender, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor,
slogans,
anúncios publicitários e textos de
campanhas
de
conscientização
destinados ao público infantil, dentre
outros
gêneros
do
campo
publicitário, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do
texto.
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1, 2, 3, 7

Compreensão em leitura

1, 2, 3, 5

Escrita compartilhada

1, 2, 3, 5, 7, 10

Produção de texto oral

Escrita (compartilhada e
autônoma)

Oralidade

Análise linguística/ semiótica
(alfabetização)

Análise linguística/ semiótica
(alfabetização)

1, 2, 3, 5

Forma de composição do
texto

1, 2, 3

Forma de composição do
texto

1, 2, 3, 5, 7

Escrita
(compartilhada
autônoma)

Forma de composição do
texto

e

1, 2, 3, 5, 7

Escrita compartilhada

(EF12LP10) Ler e compreender, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, cartazes, avisos,
folhetos, regras e regula mentos que
organizam a vida na comunidade
escolar, dentre outros gêneros do
campo
da
atuação
cidadã,
considerando
a
situação
comunicativa e o tema/assunto do
texto.
(EF12LP11)
Escrever,
em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, fotolegendas em
notícias, manchetes e lides em notícias, álbum de fotos digital noticioso
e notícias curtas para público infantil
digitais ouimpres- sas, dentre outros
gêneros do campo jornalís- tico,
considerando
a
situação
comunicativa e o tema/assunto do
texto.
(EF12LP12)
Escrever,
em
colaboração com os colegas e com a
ajuda
do professor, slogans,
anúncios publicitários e textos de
campanhas de
conscientização
destinados ao público infantil, dentre
outros
gêneros
do
campo
publicitário, considerando asituação
comunicativa
e
o
tema/
assunto/finalidade do texto.
(EF12LP13)
Planejar,
em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, slogans e peça
de campanha de conscientização
destinada ao público infantil que
possam ser re- passados oralmente
por meio de ferramentas digitais em
áudio ou vídeo, considerando a
situação
comunicativa
e
o
tema/assunto/fina- lidade do texto.
(EF12LP14) Identificar e reproduzir,
em fotolegendas de notícias, álbum
de fotos digital noticioso, cartas de
leitor (revista infantil) digitais ou
impressas,
a
formatação
e
diagramação específica de cada um
desses gêneros, inclusive em suas
versões orais.
(EF12LP15) Identificar a forma de
composição de slogans publicitários.

(EF12LP16) Identificar e reproduzir,
em anúncios publicitários e textos de
campanhas
de
conscientização
destinados ao público infantil (orais
e escritos, digitais ou impressos), a
formatação
e
diagramação
específicas de cada um desses
gêneros, inclusive o uso de imagens.
(EF02LP18) Planejar e produzir
cartazes e folhetos para divulgar
eventos da escola ou da comunidade,
utilizando linguagem persuasiva e
elementos textuais
e visuais
(tamanho da letra, leiaute, imagens)
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adequados ao gênero, considerando
a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

Oralidade

1, 2, 3, 5

Produção de texto oral

(EF02LP19) Planejar e produzir, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, notícias curtas
para público infantil, para compor
jornal falado que possa ser repassado
oralmente ou em meio digital em
áudio ou vídeo, dentre outros gêneros
do campo jornalís- tico, considerando
a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Leitura e Produção de Textos

Ler textos de divulgação científica, quinzenalmente, pelo menos, a fim de potencializar as aprendizagens, a partir de boas intervenções;
Propor práticas diárias de leitura de textos memorizados, enquanto houver alunos que não leem convencionalmente, a fim de apoiarem-se na
decodificação e antecipação;
Propor que os alunos leiam listas de nomes, de títulos de histórias conhecidas ou de personagens, para localizar informações, previamente,
definidas pelo professor;
Ler histórias em quadrinhos, possibilitando que os alunos antecipem o que virá após cada sequência lida;
Ler a lista de nomes para organizá-la em ordem alfabética;
Ler parlendas memorizadas, a fim de ajustar partes do falado a partes do escrito;
Preencher cruzadinhas com banco de palavras, apoiando-se na decodificação;
Identificar a resposta de uma adivinha, dentre várias possibilidades, apoiando-se na seleção, antecipação, verificação e decodificação.
Ler textos de divulgação científica, para conhecer as partes que o compõe e identificar seu portador;
Propor situações para que os alunos identifiquem as partes de uma agenda;
Realizar leituras compartilhadas e propor que os alunos as façam, a fim de ensinar sobre a entonação e organização dos textos em diferentes
suportes.
Adequação: Propor situações de leitura de bons textos ou de produções dos alunos, considerando a intenção do autor, se o nível da linguagem
usada é adequado ao destinatário do texto e se o tipo de texto é adequado para comunicar o que se pretende;
Coerência: Ler bons textos para que os alunos identifiquem a precisão do significado das palavras (sinônimos, antônimos, polissemia e regras
de derivação); a precisão do sentido global do texto e seu ajuste à intencionalidade e à situação comunicativa;
Coesão: Ler bons textos para que os alunos identifiquem as formas e variações das palavras que indicam a concordância de gêneros, tempos
verbais e que concretizam as circunstâncias do texto.
Ler textos de divulgação científica para identificar suas características;
Ler a lista de nomes dos alunos, a fim de organizar a agenda de aniversário da classe*;
Ler cantigas, parlendas e textos da tradição oral, considerando a especificidade do texto literário;
Ler textos enumerativos bem elaborados, intervindo para que os alunos identifiquem sua função social e os elementos que os estruturam;
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Planejar boas intervenções para potencializar as aprendizagens dos alunos, quanto aos indicadores contextuais e textuais nos gêneros literários;
Realizar em textos lidos, a comparação entre dois termos, reconhecendo os efeitos de sentidos provocados pelo uso das figuras de linguagem.
Propor que os alunos tentem contar histórias em quadrinhos a partir da leitura de imagens;
Assegurar que os alunos identifiquem as imagens propostas em cruzadinhas sem banco de palavras;
Ler por si mesmo foto legenda, utilizando-se de índices contextuais para antecipar, inferir e validar o que está escrito.
Apresentar aos alunos os suportes que veiculam textos de divulgação científica;
Apresentar aos alunos várias possibilidades para organizar uma agenda.
Ler bons textos literários para que os alunos reconheçam as fórmulas utilizadas pelo autor para descrever cenários, personagens, espaços e
desenvolver o enredo. Ressalta-se que, apenas, um aspecto de cada vez deve ser analisado.
Ler bons textos literários, a fim de desenvolver o gosto pela leitura e apreciar boas construções textuais;
Ler textos bem elaborados, de autores renomados, a fim de oportunizar o acesso a textos de boa qualidade;
Propor roda de leitura para os alunos, quinzenalmente, indicarem textos a serem apreciados pelos colegas.
Ler para partilhar com os colegas da classe bons textos;
Ler piadas, adivinhas e histórias em quadrinhos para se divertir;
Propor situações de leitura com o propósito de informar e conhecer o conteúdo de noticiais, a partir de leitura realizada pelo professor.
Ler textos instrucionais, semanalmente, a fim de potencializar as aprendizagens, a partir de boas intervenções;
Ler textos instrucionais, como: receitas, regras de brincadeiras e manuais, para localizar informações que garantam a realização do que prescreve
o texto lido;
Ler títulos de textos e receitas e propor boas intervenções para que os alunos antecipem o conteúdo que compõe o texto;
Propor situações em que os alunos se apoiem nas informações disponíveis nos textos, relacionadas à diagramação e outros recursos para fazerem
antecipações e verificá-las;
Ler, antes de saber ler convencionalmente, dois textos, dos quais se conhece o tema, a fim de localizar informações e compará-las.
Garantir que os alunos tenham acesso a uma diversidade de textos instrucionais, a fim de se familiarizarem com esse gênero textual e,
conhecerem os comportamentos e procedimentos de leitor relacionados a ele;
Garantir momentos para que os alunos manipulem os diversos suportes textuais, quando houver, ou em sala de aula, a partir da organização de
cantos de leitura;
Organizar todas de leitura, para que os alunos indiquem bons textos e / ou livros aos seus pares.
Adequação: Propor situações de leitura de bons textos ou de produções dos alunos, considerando a intenção do autor, se o nível da linguagem
usada é adequado ao destinatário do texto e se o tipo de texto é adequado para comunicar o que se pretende;
Coerência: Ler bons textos para que os alunos identifiquem a precisão do significado das palavras (sinônimos, antônimos, polissemia e regras
de derivação); a precisão do sentido global do texto e seu ajuste à intencionalidade e à situação comunicativa;
Coesão: Ler bons textos para que os alunos identifiquem as formas e variações das palavras que indicam a concordância de gêneros, tempos
verbais e que concretizam as circunstâncias do texto.
Ler bons textos literários para que os alunos reconheçam as fórmulas estabelecidas para o princípio e o final das histórias – era uma vez...e,
viveram felizes para sempre...;
Propor que os alunos leiam imagens, foto legendas e / ou ilustrações de textos não conhecidos, a fim de anteciparem seu conteúdo / tema;
Ler textos instrucionais, identificando as características do gênero textual;
Ler textos instrucionais bem elaborados, intervindo para que os alunos identifiquem sua função social e os elementos que os estruturam;
Propor leitura de bilhetes, avisos e convites, intervindo para que os alunos identifiquem as semelhanças em tais construções textuais;
Ler por si mesmo textos diversos, utilizando-se de índices linguísticos e contextuais para antecipar, inferir e validar o que está escrito;
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Solicitar que os alunos localizem informações em calendários, agendas e sumários / índices de livros.
Ler por si mesmo foto legenda, utilizando-se de índices contextuais para antecipar, inferir e validar o que está escrito;
Propor que os alunos selecionem imagens, em fontes digitais ou não, para ilustrarem textos instrucionais – receitas, brincadeiras – a fim de
garantir a compreensão do conteúdo / tema.
Apresentar aos alunos diferentes suportes, onde veiculam textos instrucionais;
Cuidar da qualidade dos portadores textuais ofertados aos alunos, a fim de garantir um material legível, de boa qualidade literária e com
linguagem adequada ao que se pretende ensinar;
Apresentar aos alunos, diversos suportes que veiculam sumários e índices.
Propor leituras de bons textos para que os alunos identifiquem as características dos personagens, de acordo com o gênero;
Propor leituras, realizando boas intervenções, para que os alunos reconheçam se o narrador está em 1ª ou 3ª pessoa;
Ler trechos que descrevam personagens ou cenários de histórias conhecidas pelos alunos, para que descubram de que história foram retirados
(exemplo: tinha lábios vermelhos como o sangue, os cabelos pretos como o ébano e era branca como a neve);
Promover discussões a respeito da linguagem utilizada e do papel das descrições nas histórias – como o uso das palavras e expressões podem
servir para causar efeitos desejados e como a descrição de ambientes pode criar suspenses e diferentes climas na história.
Propor a leitura de textos literários diversos, garantindo a diversidade de culturas;
Ler bons textos literários e incentivar que os alunos manifestem sentimentos e emoções a partir da escuta;
Realizar boas leituras para que os alunos ampliem seu universo linguístico e vocabulário, conheçam estruturas diferentes de construção das
frases e experimentem novas formas da linguagem com o uso de metáforas ou de outras figuras de retórica.
Ler textos instrucionais, a fim de localizar informações, solicitadas pelo professor;
Apresentar aos alunos, como alternativa para apreciação e diversão, textos literários, previamente selecionados;
Prever momentos na rotina semanal para que os alunos possam ler uns para os outros.
Propor intervenções que provoquem nos alunos o desejo de extrair, buscar nos textos de divulgação científica, informações e ser capaz de
aprender com elas;
Intervir para que em leitura de listas de um mesmo campo semântico, os alunos pensem sobre: letras iniciais e finais dos nomes, apoiem-se em
escritas já conhecidas e antecipem o que pode estar escrito numa palavra desconhecida;
Levar para a classe um conjunto de textos, previamente selecionados, e orientar para que os alunos busquem informações acerca de um tema,
dando pistas sobre a partir da organização de cada suporte ou texto fonte (livro, jornal, revistas em geral, livros ilustrados);
Ler para selecionar informações sobre temas já discutidos, oralmente, pela classe;
Ler, propondo boas intervenções, para que os alunos possam inferir o sentido de uma palavra dentro do contexto.
Selecionar mediante opções variadas o portador textual correto, localizar informação no índice, avaliar se a informação está de acordo com o
que se deseja, apoiando-se no conhecimento sobre o sistema, ilustrações, diagramação entre outros;
Orientar para que os alunos marquem nos textos lidos, passagens importantes, façam anotações ou resumos, retomando no futuro os pontos
principais;
Garantir momentos para que os alunos manipulem os diversos suportes textuais, quando houver, ou em sala de aula, a partir da organização de
cantos de leitura;
Organizar rodas de leitura, para que os alunos indiquem bons textos e / ou livros aos seus pares.
Adequação: Propor situações de leitura de bons textos ou de produções dos alunos, considerando a intenção do autor, se o nível da linguagem
usada é adequado ao destinatário do texto e se o tipo de texto é adequado para comunicar o que se pretende;
Coerência: Ler bons textos para que os alunos identifiquem a precisão do significado das palavras (sinônimos, antônimos, polissemia e regras
de derivação); a precisão do sentido global do texto e seu ajuste à intencionalidade e à situação comunicativa;
Coesão: Ler bons textos para que os alunos identifiquem as formas e variações das palavras que indicam a concordância de gêneros, tempos
verbais e que concretizam as circunstâncias do texto.
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Propor que os alunos reconstruam ou ordenem textos fragmentados, assegurando a correta apresentação das ideias e/ou informações;
Analisar com os alunos, os elementos constitutivos de textos enumerativos – listas, formulários, agendas, índices, cartazes, enciclopédias etc. –
a fim de que observem a disposição vertical ou em quadros, ou tabelas; o uso de recursos como travessão, asteriscos e que podem estar
constituídos em textos específicos ou incorporados a textos mais amplos, como: índice de um livro ou uma ilustração;
Propor sequências de leitura de textos informativos – jornais, revistas, livros de divulgação, folhetos, notícias, anúncios, convites e avisos –
realizando boas intervenções, para que os alunos pensem sobre as características específicas de cada modelo.
Intervir para que os alunos antecipem o que pode estar escrito, observando imagens, legendas, gráficos, títulos e subtítulos para ter uma ideia
geral do conteúdo.
Possibilitar que os alunos tenham acesso aos textos de divulgação científica, em diferentes portadores, a fim de desenvolverem procedimentos
de pesquisas e estudos;
O professor deve cuidar da qualidade dos portadores textuais ofertados aos alunos, a fim de garantir um material legível, de boa qualidade
literária e com linguagem adequada ao que se pretende ensinar.
Ler para os alunos, intervindo para que observem a disposição dos parágrafos no texto, como indício que facilita a compreensão;
Ler para os alunos, intervindo para que extraiam de cada parágrafo a ideia principal;
Propor atividades de leitura solicitando que os alunos relacionem ou classifiquem textos distintos. Exemplo: nomes de animais, objetos ou
personagens, com sua descrição; definições de palavras, com a palavra adequada; pequenas notícias com suas manchetes ou com s eções do
jornal; textos de anúncios com o logotipo; enunciados de problemas com sua resolução aritmética; listas de animais estudados, com conjuntos
semânticos que interessa categorizar.
Realizar boas leituras para que os alunos ampliem seu universo linguístico e vocabulário, conheçam estruturas diferentes de construção das
frases e experimentem novas formas da linguagem com o uso de metáforas ou de outras figuras de retórica;
Ler bons textos literários, solicitando que os alunos destaquem as palavras que acham diferentes e seu possível sentido no texto;
Ler bons textos literários e identificar, junto com os alunos, a utilização, pelo autor, de recursos literários especiais (estilo, figura, léxico etc).
Garantir que os alunos tenham acesso a informações variadas, sobre um mesmo tema, a fim de exercitarem os procedimentos de pesquisa e
estudo;
Assegurar que os alunos estudem temas diversos, apoiando-se em estratégias de estudo de textos fontes, como: localizar informações, sublinhálas, relacioná-las a informações destacadas em outras fontes; comparar semelhança e diferenças de informação a cerca de um mesmo tema em
diferentes suportes;
Organizar, com os alunos, espaços em sala de aula – mural ou cantos –, para compartilhamento de boas leituras deleites, com a finalidade
exclusiva de apreciação e diversão.
Intervir para que os alunos, a partir da leitura de títulos de histórias e / ou notícias a serem lidas, expressem sobre o que acreditam que abordará
o texto, socializando conhecimentos prévios, prevendo conteúdos, formulando perguntas, tendo como suporte as informações tipográficas;
Recapitular histórias lidas para a classe, registrando as palavras mais importantes de cada trecho lido;
Esclarecer possíveis dúvidas apresentadas pelos alunos de leituras realizadas em rodas ou na classe, pelo professor ou demais colegas;
Ler títulos de contos conhecidos pelos alunos e, solicitar que informem o que sabe sobre cada história: personagens, características, frases ou
imagens;
Solicitar que os alunos indiquem numa lista ampla de contos, aqueles que foram lidos pela classe, durante um período de tempo (último mês,
por exemplo).
Garantir, na rotina da classe, momentos para que os alunos manuseiem, livremente, diversos suportes textuais, em cantinhos de leitura
organizados na classe ou em espaços alternativos;
Ler para os alunos, apresentando sempre, o livro ou fonte do texto, antes da leitura: capa, ilustrações, autor, partes do texto, número de páginas,
organização feita pelo autor – se escreveu em colunas, utilizou gráficos ou imagens para substituir texto escrito etc. -, seção do jornal de onde
extraiu o texto (caso se trate de um texto jornalístico) entre outras informações;
Entregar para os alunos diversos portadores textuais, com diferentes gêneros e solicitar que encontrem um gênero específico, a fim de observar
e orientar com quais critérios devem realizar a busca (ex. para encontrar um conto é mais interessante procurar em livros).
Adequação: Propor situações de leitura de bons textos ou de produções dos alunos, considerando a intenção do autor, se o nível da linguagem
usada é adequado ao destinatário do texto e se o tipo de texto é adequado para comunicar o que se pretende;
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Coerência: Ler bons textos para que os alunos identifiquem a precisão do significado das palavras (sinônimos, antônimos, polissemia e regras
de derivação); a precisão do sentido global do texto e seu ajuste à intencionalidade e à situação comunicativa;
Coesão: Ler bons textos para que os alunos identifiquem as formas e variações das palavras que indicam a concordância de gêneros, tempos
verbais e que concretizam as circunstâncias do texto.
Retomar, oralmente, com os alunos as histórias lidas e a sequência dos fatos, que garante enredo às mesmas;
Elaborar, junto com os alunos, resumo dos principais fatos de um texto lido;
Apresentar aos alunos o que será lido e o porquê será lido;
Apresentar textos de campanhas publicitárias, intervindo para que os alunos observem as imagens utilizadas, símbolos e seus contextos;
Organizar agendas, coletivamente, para registrar rotinas da classe e/ou dados dos alunos (data de aniversários etc.);
Intervir para que os alunos utilizem o dicionário para se apropriarem de termos novos;
Orientar os alunos para que observem os recursos tipográficos utilizados pelos autores para garantirem o sentido do texto: mapas, diagramas,
imagens, ilustrações, balões etc.
Intervir para que os alunos interpretem o sentido global das imagens e seu contexto;
Enumerar elementos concretos da imagem;
Propor intervenções para que os alunos identifiquem os símbolos presentes em alguns textos e seus contextos;
Instigar os alunos a pensarem sobre o papel das imagens em textos midiáticos.
Possibilitar que os alunos tenham acesso à várias propagandas infantis, em diferentes portadores, com diferentes finalidades (brinquedos,
alimentação etc.);
Apresentar portadores com qualidade aos alunos, a fim de garantir um material legível, de boa qualidade textual e com linguagem adequada ao
que se pretende ensinar.
Orientar os alunos, o gênero textual veiculado em cada suporte.
Propor atividades de leitura, solicitando que os alunos relacionem ou classifiquem textos distintos. Exemplo: palavras e imagens que tenham a
finalidade de persuadir sobre a aquisição de algum produto; listas de palavras mais comuns em propagandas e em que contexto aparecem;
definições de palavras, com a palavra adequada; personagens, com suas características etc;
Apresentar propagandas e intervir para que os alunos identifiquem suas finalidades;
Solicitar que os alunos recontem histórias lidas e identifiquem os trechos mais importantes, que garantem enredo;
Solicitar que os alunos assinalem palavras que indiquem tempo e mudança de tempo no texto.
Ler, diariamente, para os alunos, bons textos literários, cuidando da entonação e expressividade ao texto, zelando pela oferta de uma diversidade
de gêneros textuais, a fim de que os alunos se apropriem das características próprias dos gêneros, enquanto ampliam seus repertórios literários,
progredindo, gradativamente, da leitura colaborativa para a autônoma;
Ler poemas e outros textos versificados, de vários autores, em rodas de leitura ou como leitura deleite, a fim de que os alunos se apropriem das
características próprias do gênero, tais como: rimas e aliterações, uso de figuras de linguagem como metáforas, hipérbatos e metonímias.
Orientar aos alunos que busquem e selecionem textos para serem lidos com diferentes finalidades: para apreciar, para comunicar, para estudar,
para buscar informações para aprender sobre um determinado assunto ou para produzir bons textos, neste contexto, é importante evidenciar para
os alunos os propósitos sociais da leitura;
Apresentar, sempre, aos alunos, o texto a ser lido, evidenciando a finalidade da leitura que realizará: “hoje vamos ler este texto para aprendermos
mais sobre as borboletas”, a fim de estimular os alunos a lerem, também.

Escrita e Produção de Textos
Escrever a lista de nomes dos alunos e colocá-la em ordem alfabética;
Elaborar crachás para utilizá-los em situações significativas, quando necessário, propor que os alunos pensem sobre os elementos quantitativos
(quantas letras usar) e qualitativos (quais letras e quais posições utilizar);
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Organizar a agenda de aniversário em ordem alfabética, inicialmente, como atividade coletiva e depois em grupos ou individualmente;
Escrever listas de palavras e / ou títulos de histórias lidas para a classe, parlendas, quadrinhas, trava-línguas entre outros textos, consultando
referenciais estáveis (como a lista de nome da turma) e, justificando a forma de escrever;
Escrever lista de palavras e / ou títulos de livros, parlendas, quadrinhas, trava-línguas entre outros textos, com letras móveis, justificando as
decisões tomadas em relação às letras utilizadas;
Escrever, alfabeticamente, textos que se sabem de cor (parlendas, adivinhas, trava-línguas, quadrinhas, canções entre outros) e trechos em geral,
ainda que com alguns erros ortográficos
Elaborar crachás, zelando pelos aspectos gráficos: tamanho da letra, disposição no papel, tipo de papel que será utilizado, cores e formatos;
Combinar com os alunos as possibilidades de edição da agenda da classe – se será encadernada, tipo de papel, ter ou ter ilustrações, cores, tipos
de letras entre outros aspectos;
Analisar as aspectos gráficos que compõem o materiais lidos, em classe, para reconhecer os efeitos de sentidos provocados pelo uso de recursos
tais como: cores, imagens, efeitos tridimensionais entre outros;
Eliminar repetições indesejadas nos textos produzidos, coletivamente, substituindo o referente por outra palavra – nome, pronome, apelido,
classe relacionada etc. – ou utilizando elipse;
Eliminar organizadores textuais não adequados ao registro linguístico do texto;
Articular em atividade de reescrita de texto as partes que o compõe, coerentemente, sem provocar problemas de compreensão;
Revisar, coletivamente, bons textos, de autores habilidosos com a linguagem, para que os alunos reconheçam a qualidade estética do texto e,
com o tempo, façam uso destes recursos estilísticos em suas próprias produções. Esta atividade requer que o professor selecione uma ou duas
questões a serem tematizadas, a fim de direcionar o olhar do aluno para a habilidade que pretende desenvolver.
Propor que os alunos escrevam, coletivamente ou em grupos, parlendas, intervindo para que observem os elementos estruturais do gênero;
Escrever regras de brincadeiras e de jogos, receita em geral, respeitando as características da situação comunicativa, além de realizar as
diferentes operações de produção de texto;
Organizar textos fatiados e completar as partes faltantes de gêneros como: textos narrativos e literários conhecidos pelos alunos;
Escrever, individualmente ou em duplas, listas, avisos e bilhetes, considerando o tema e / ou assunto e o destinatário;
Recontar histórias conhecidas respeitando as características do gênero e utilizando, progressivamente, as marcas do registro literário escrito.
Propor situações significativas para que os alunos copiem textos selecionados, atentando-se para o procedimento de escritor – escrever da direita
para a esquerda, transcrever adequadamente, distribuindo o conteúdo sobre o papel de acordo com o material selecionado;
Escrever bilhetes, individualmente ou em duplas, para diferenciar a linguagem escrita da oralidade e se apropriar do comportamento escritor;
Elaborar listas de textos a serem lidos pelos alunos, para selecionar a próxima leitura e, quando necessário, registrar tal lista com letras móveis;
Propor aos alunos que não escrevem convencionalmente que ditem o texto que produzirão, oralmente, a fim de pensarem sobre a linguagem
que se usa para escrever e, àqueles que já leem e escrevem, ampliem sua atuação como escritores autônomos.
Propor situações significativas para que os alunos copiem textos selecionados, atentando-se para o procedimento de escritor – escrever da direita
para a esquerda, transcrever adequadamente, distribuindo o conteúdo sobre o papel de acordo com o material selecionado;
Escrever bilhetes, individualmente ou em duplas, para diferenciar a linguagem escrita da oralidade e se apropriar do comportamento escritor;
Elaborar listas de textos a serem lidos pelos alunos, para selecionar a próxima leitura e, quando necessário, registrar tal lista com letras móveis;
Propor aos alunos que não escrevem convencionalmente que ditem o texto que produzirão, oralmente, a fim de pensarem sobre a linguagem
que se usa para escrever e, àqueles que já leem e escrevem, ampliem sua atuação como escritores autônomos.
Propor situações de produção de textos, individuais ou em grupos, onde os alunos tenham que preocupar-se com seus leitores seja quanto ao
conteúdo do texto, seja quanto aos aspectos gráficos (forma de apresentação, ilustrações etc.);
Escrever bilhetes, individualmente ou em duplas, para revisar a fim de adequar vocabulário e / ou tema, durante e ao final da produção;
Revisar, coletivamente, textos produzidos pelos alunos, a fim de intervir para que eliminem repetições indesejadas;
Registrar, com a participação dos alunos, as estratégias de planejamento, produção e revisão de textos;
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Revisar, coletivamente, bons textos, de autores habilidosos com a linguagem, para que os alunos reconheçam a qualidade estética do texto e,
com o tempo, façam uso destes recursos estilísticos em suas próprias produções. Esta atividade requer que o professor selecione uma ou duas
questões a serem tematizadas, a fim de direcionar o olhar do aluno para a habilidade que pretende desenvolver.
Ditar textos instrucionais para o professor – como escriba – ou para o colega, controlando o que deve e o que não deve ser escrito;
Registrar, textos produzidos pelos alunos, oralmente, para intervir sobre o valor da pontuação, enquanto recurso para garantir sentido ao que se
pretende comunicar;
Registrar, junto com os alunos, regras, regulamentos, receitas entre outras instruções, de atividades por eles vivenciadas, assegurando a
explicitação das informações e procedimentos essenciais;
Elaborar, junto com os alunos, calendários, agendas, avisos, bilhetes e listas, a fim de ensiná-los a comunicar fatos, anunciar acontecimentos
e/ou ordenar materiais disponíveis em sala de aula.
Solicitar que os alunos organizem listas em ordem alfabética, com o prenome, de todos que estudam na classe;
Solicitar que os alunos organizem listas em ordem alfabética, com o nome e sobrenome de todos que estudam na classe;
Organizar listas, em ordem alfabética, de palavras que têm as mesmas letras, nas mesmas posições, inicialmente, exemplo: bolo e bolacha;
Elaborar junto com os alunos, bilhetes com funções sociais reais, no cotidiano da escola;
Solicitar, que inicialmente em duplas, depois individualmente, os alunos registrem parlendas ou cantigas, vivenciadas em situações lúdicas na
escola;
Entregar para os alunos, parlendas ou canções que sabem de cor, sem segmentação, para que possam segmentá-la;
Propor que os alunos reescrevam, coletivamente, textos que conhecem, tendo o professor como escriba, a fim de ser modelo de escritor mais
experiente para os alunos;
Possibilitar que os alunos participem de situações de produção textual coletiva, tendo o professor como escriba e interventor que garanta
pensarem sobre: a textualidade; a ortografia, a intencionalidade do texto e sua distribuição gráfica no papel, orientando, inclusive, sobre a
paragrafação.
Elaborar cartazes, junto com os alunos, como suporte para atividades a serem desenvolvidas, posteriormente;
Planejar, junto com os alunos, as etapas para produção de um texto, a ser trabalhado numa sequência didática – planejar o que irá escrever, rever
enquanto escreve, escrever entre várias possibilidades e rever após a escrita;
Propor atividades de reescrita coletiva, assegurando a seleção e utilização de linguagem, organização e expressões próprias do gênero;
Propor atividades de escrita coletiva, assegurando a seleção e utilização de linguagem, organização e expressões próprias do gênero;
Propor que os alunos leiam e releiam (ou ouçam e ouçam novamente) o que já foi escrito para assegurar a coerência com o que está por escrever
ou para revisá-lo da perspectiva dos leitores;
Revisar, coletivamente, bons textos, de autores habilidosos com a linguagem, para que os alunos reconheçam a qualidade estética do texto e,
com o tempo, façam uso destes recursos estilísticos em suas próprias produções. Esta atividade requer que o professor selecione uma ou duas
questões a serem tematizadas, a fim de direcionar o olhar do aluno para a habilidade que pretende desenvolver.
Conduzir a produção de texto de divulgação científica, sendo escriba e, realizando as intervenções necessárias para assegurar o respeito às
características do gênero;
Propor boas intervenções para que os alunos busquem distintas possibilidades de expressar cada ideia, cuidando, ainda, da qualidade, beleza e
precisão de cada uma das formas de escrita, para escolher aquela que melhor concretiza o que querem dizer;
Propor que os alunos explorem o calendário para organizarem linha do tempo; cartazes com os aniversariantes da classe; rotinas para atividades
de projetos desenvolvidos etc.;
Organizar, junto com os alunos, mural em sala de aula, com curiosidades de interesse da turma;
Escolher um tema e elaborar dicionários que ajude os alunos se apropriarem das informações de forma lúdica, exemplo: dicionário de animais
marinhos;
Elaborar convites para que os alunos participem de situações de intercâmbios dentro da escola, com temas previamente combinados entre alunos
e professores;
Ler anúncios publicitários e intervir para que os alunos pensem sobre os tipos de letras utilizadas, cores, imagens, disposição das imagens e
textos no papel e a relação dos recursos linguísticos com o que se pretende comunicar;
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Elaborar listas, com funções sociais reais, com os alunos agrupados ou não.
Solicitar que os alunos organizem listas em ordem alfabética, de livros lidos durante o ano letivo, a fim de eleger o mais indicado pela classe e
/ ou organizar rodas de leituras interclasses;
Organizar com os alunos, listas das palavras mais utilizadas no cotidiano escolar, mas que a maioria, ainda, não tenha o domínio da grafia
correta (palavras com H, G, SS, RR e R etc.);
Intervir para que os alunos pensem sobre como a escrita de algumas palavras, pode contribuir para o registro de outras de forma correta,
observando as regularidades ortográficas (carro, carreta, carroceiro etc.);
Elaborar junto com os alunos, bilhetes com funções sociais reais, no cotidiano da escola;
Solicitar que, em duplas, os alunos leiam e sublinhem palavras utilizadas pelo autor para convencer o seu interlocutor de acordo com interesses
próprios;
Entregar para os alunos, parlendas ou canções que sabem de cor, sem segmentação, para que possam segmentá-la;
Propor que os alunos reescrevam, coletivamente, textos que conhecem, tendo o professor como escriba, a fim de ser modelo de escritor mais
experiente para os alunos;
Orientar os alunos para registrarem, em seus cadernos ou outro suporte, textos revisados coletivamente, cuidando da paragrafação, disposição
do material escrito no papel, utilização adequada de papel pautado ou utilização da letra cursiva, como treino.
Conduzir o planejamento temático com os alunos de textos a serem produzidos, coletivamente ou em duplas, orientando-os a pensarem sobre:
o tema; informações importantes, ordem em que devem ser apresentadas as informações; campo semântico (seleção de palavras) e ideias que
devem constar no final do texto (encerramento);
Conduzir o planejamento da estrutura composicional do gênero ou do estilo, do texto a ser produzido, coletivamente ou em duplas, discutindo
previamente com a classe: quem é o interlocutor, o que pretende comunicar, por que pretende comunicar, como o texto será veiculado;
Apresentar aos alunos bons modelos de textos que circulam socialmente, a fim de se apropriarem dos formatos, alternativas para diagramação,
em função do meio de veiculação e da finalidade do texto;
Propor que os alunos revisem seus textos a fim de eliminarem repetições, adequarem o conteúdo, melhorarem a fruição textual, adequarem a
linguagem, considerando os aspectos gramaticais que asseguram clareza e coerência ao texto. A revisão deve ocorrer depois que os alunos
escreveram, tendo um tempo de distanciamento entre a escrita e o início da primeira etapa de revisão, isto, faz-se necessário, para que o aluno
deixe de lado o papel de escritor e assuma o papel de revisor do próprio texto;
Intervir para que os alunos cuidem do processo de edição de seus textos, orientando-os para que eliminem todas as marcas da revisão inseridas
nos textos, escolhendo um suporte adequado e cuidando da estética / apresentação limpa e cuidadosa dos mesmos.
Assegurar que os alunos escutem a leitura de bons textos, veiculados com diferentes finalidades: anunciar, informar, noticiar, divertir, organizar
eventos e / ou tarefas etc., bem como que manuseiem os diversos suportes textuais, a fim de se apropriarem dos diferentes gêneros textuais,
compreendendo suas diferentes formas de organização composicional;
Propor que os alunos reescrevam textos já manuseados, ouvidos, memorizados, cantados e declamados, focando suas atenções no sistema de
escrita alfabética e nas características próprias dos gêneros, escrita em versos, com a presença ou não de rimas, em prosa etc.;
Elaborar, coletivamente, os bilhetes e / ou convites a serem encaminhados aos familiares dos alunos, cuidando dos aspectos linguísticos e
discursivos;
Intervir para que os alunos observem e discutam sobre as finalidades da pontuação nos diversos textos que circulam na sala de aula, quando tem
a função de separar informações, quando é utilizada para marcar a fala do narrador e / ou a fala dos personagens etc.

Oralidade e Produção de Textos
Garantir momentos de intercâmbio oral, para aprender ouvir com atenção, valorizar a opinião dos colegas, expressar ideias, relacionando ao
tema e fazer perguntas sobre os assuntos abordados;
Propor situações as quais os alunos possam manifestar sentimentos, experiências, ideias e opiniões;
Planejar situações para que os alunos tenham que falar de maneira mais formal e assim aprenderem a se comunicar em situações como:
entrevistas, saraus literários, recitais de poemas, seminários em que possam utilizar apoios escritos;
Propor situações para que os alunos apreciem a produção oral e própria, para que aprendam a observar e avaliar os elementos necessários para
quem ouve e adequação da linguagem utilizada à situação comunicativa;
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Organizar recitais de poemas, parlendas, cantoria de canções conhecidas e situações de seminários para que os alunos trabalhem a linguagem
oral;
Narrar histórias conhecidas para aprender a selecionar os aspectos relevantes e para conhecer, utilizar e se apropriar de algumas características
do texto-fonte;
Ditar ao professor cartas ou bilhetes que tenham um destinatário real e finalidade definida.
Garantir momentos de intercâmbio oral, para aprender ouvir com atenção, valorizar a opinião dos colegas, expressar ideias, relacionando ao
tema e fazer perguntas sobre os assuntos abordados;
Propor situações as quais os alunos possam manifestar sentimentos, experiências, ideias e opiniões;
Propor situações para que os alunos apreciem a produção oral e própria, para que aprendam a observar e avaliar os elementos necessários para
quem ouve e adequação da linguagem utilizada à situação comunicativa;
Propor situações de produção de texto oral, intervindo para que os alunos pensem sobre as diferenças entre o oral e o escrito, o coloquial e o
formal, o que sabe, apenas, na fala e o que faz parte do universo da escrita;
Propor que os alunos participem de representações envolvendo textos e gestos, para melhorar a qualidade da expressão gestual e corporal,
cuidando do grau de ajuste às características do texto;
Ditar ao professor, textos elaborados oralmente, a fim de regular o que se diz.
Propor que antes das produções de textos, os alunos socializem o que já sabem sobre o tema a ser abordado;
Propor que os alunos leiam em voz alta, para socializar informações com os colegas, a fim de orientar, quando necessário, a direção, a rapidez,
o volume da voz, os erros de decifração, a pronúncia etc;
Organizar a classe em diferentes tipos de agrupamentos – rodas, pequenos grupos, duplas – para garantir a circulação de informações entre os
alunos;
Garantir, pelo menos uma vez na semana, momentos coletivos, para contação de histórias, de textos já previamente selecionados e garantindo
a partir de intervenções pontuais, a ampliação ou modificação de enredos;
Ler notícias (fato) atualizadas para os alunos, garantindo espaços para discussões mediadas – alunos emitirem opiniões;
Intervir em situações vivenciadas pelos alunos, no cotidiano da sala de aula, para que utilizem em suas comunicações com os colegas as
expressões de cortesia: por favor, obrigada, com licença etc.;
Propor que os alunos, em situação comunicativa real, ditem ao professor: bilhetes, recados, convites etc.;
Garantir a participação dos alunos em brincadeiras, jogos e demais atividades lúdicas, em que tenham, antes, que discutirem as regras e/ou
memorizarem cantigas.
Orientar os alunos para que, assim como o devem fazer nas produções escritas, também planejem, revisem e registrem as apresentações orais
que pretendem realizar: cantigas, contação de causos, regras de jogos, recitação de poemas e cantoria etc.;
Garantir atividades de produção textuais em que os alunos devam ditar, enquanto o professor atua como escriba e realiza as intervenções
necessárias, para que os alunos pensem sobre as marcas da oralidade no texto escrito e sobre a necessidade da gramaticalização nos mesmos, a
fim de assegurar clareza e coerência;
Promover atividades de oralização de textos como parlendas, versos, poemas, textos dramáticos etc., a fim de que os alunos observem as rimas
e a entonação;
Utilizar ferramentas digitais de áudio e vídeo, para potencializar as atividades de oralização de textos, tais como: o aluno pode gravar uma
recomendação de leitura para os colegas de classe, apresentar uma seleção de músicas preferidas ou, até mesmo, apresentar sua opinião sobre
determinado assunto, a fim de que o professor socialize com a classe e discuta outras opiniões após um círculo de leituras sobre o tema proposto;
Organizar rodas de conversas, intervindo para que os alunos escutem, atentamente, a opinião dos colegas, manifestem-se com respeito,
adequando seu vocabulário a situação comunicativa;
Promover rodas de recontos de histórias conhecidas, intervindo para garantir o enredo da história, a presença de caracterização dos personagens
principais etc.

Análise linguística / semiótica
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Propor que os alunos escrevam, individualmente ou em duplas, o último verso de um poema, a fim de refletir sobre os critérios quantitativos e qualitativos do
registro escrito;
Possibilitar que os alunos silábicos-alfabéticos reflitam sobre a escrita e os alfabéticos sobre as questões ortográficas a partir da propositura de atividades
como: cruzadinhas, forca, bingo, respostas para adivinhas, escrita de texto de memória, textos lacunados, onde haja banco de palavras;
Solicitar que os alunos leiam, mesmo antes de o fazer convencionalmente, textos que sabem de cor, a fim de ajustar as partes do falado às partes da escrita;
Comparar palavras que comecem ou terminem com a mesma letra;
Escrever, espontaneamente, para o professor ou de próprio punho, trechos de contos conhecidos, respeitando a progressão temática, os conteúdos do texto
fonte, assim como algumas características da linguagem escrita e do registro literário, além de realizar as diferentes operações de produção de textos;
Corrigir, coletivamente, os aspectos ortográficos, nas produções dos alunos, tematizando questões como: separação das palavras (quando houver casos em
que escrevem tudo junto); uso de alguns tempos verbais, alguns termos como nomes, datas, meses, fórmulas de cortesia, fórmulas tradicionais de início e
final do conto e iniciar o uso dos sinais de pontuação;
Ler, em voz alta, poemas de autores reconhecidos e renomados, zelando pela entonação, para que os alunos identifiquem os recursos literários especiais
utilizados pelos autores, como: estilo, figuras, léxico, efeitos de rimas.
Propor aos alunos que pensem sobre o significado de determinados termos / palavras, em função de seu uso (o que significa “uma colher de chá”, numa receita
e a mesma expressão no ditado popular "vou te dar uma colher de chá”);
Propor atividade de produção de texto coletivo, onde o aluno dite e o professor atue enquanto escriba, apenas, para concentrar a atenção dos alunos nos
aspectos de composição e organização do conteúdo (elaboração do pré-texto);Propor situações em que os alunos ditem, mas o professor colabora na produção,
a fim de auxiliar no processo de composição e codificação dos aspectos convencionais da escrita;
Estimular que os alunos produzam textos complexos mesmo antes de saber escrever ou quando, ainda, possua um domínio escasso da codificação, a partir do
ditado ao professor.
Propor atividades de reescrita de textos literários, coletivamente, realizando intervenções para que os alunos articulem, com coerência, as partes que compõem
os textos;
Realizar as atividades de produção textual coletiva, fazendo boas intervenções quanto aos problemas ortográficos que precisam ser pensados pelos alunos
num determinado tempo / período. Exemplo: se as alunos já usam letras cursivas, observar o usa das maiúsculas; ou pensar sobre o uso do r, rr etc.;
Realizar a leitura interativa de bons textos literários, revelando aos alunos pouco a pouco o texto, a fim de permitir que criem expectativas, surpreendam-se,
coloquem novas interrogações a partir da análise coletiva dos aspectos linguísticos
Elaborar, junto com os alunos, listas que contenham palavras do mesmo campo semântico, a fim de que sirvam como referência para a escrita de outras
palavras e de que os alunos observem as regularidades ortográficas;
Propor atividades de escrita em que os alunos precisem consultar as listas de palavras, previamente elaboradas, para resolver possíveis dúvidas quanto às
questões ortográficas;
Reescrever, em duplas, textos conhecidos, a fim de pensar nas questões ortográficas;
Reescrever textos conhecidos, em duplas produtivas, a fim de refletir sobre o uso da pontuação, enquanto recurso que separa e/ou une ideias (efeitos de sentido
no texto);
Propor que os alunos, organizem coletivamente, parlendas conhecidas sem segmentação, tendo o professor como escriba;
Propor que os alunos, organizem em duplas, parlendas conhecidas sem segmentação;
Propor que os alunos observem imagens e teçam a partir delas considerações sobre o conteúdo a ser comunicado, garantindo, posteriormente a devida
contextualização;
Intervir, durante a realização de leitura coletiva, para que os alunos pensem sobre o significado de algumas palavras, previamente selecionadas;
Planejar com os alunos roteiros para a escrita de textos, garantindo que pensem sobre: para que escreveremos este texto; o que pretendemos comunicar; a
quem interessa a informação; qual o gênero que melhor atende a nossa intencionalidade comunicativa; quais palavras devemos usar; quais palavras não
atendem à função do texto; como usaremos as palavras (níveis de uso da linguagem).
Ler para os alunos, diversos textos bem escritos, do mesmo gênero e intervir para que reflitam sobre: as características do gênero, estilo linguístico do autor,
encadeamento das ideias e como se complementam, recursos utilizados pelo autor para garantir o diálogo entre as ideias apresentadas no texto;
Realizar antes de apresentar um texto para os alunos, uma leitura prévia e planejar as devidas intervenções, tendo, sempre, como foco, uma questão a se pensar
por vez;
Propor que os alunos organizem textos, previamente, fatiados pelo professor, intervindo para que garantam a progressão temática e a coerência entre as ideias
apresentadas;
Propor que os alunos preencham textos lacunados com palavras dispostas em banco, cujo sentidos sejam conhecidos pelos mesmos, a fim de garantir a
propriedade vocabular;
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Reescrita de textos conhecidos pelos alunos, tendo o professor como escriba e interventor, a fim de garantir a reflexão sobre a escrita e a organização textual.
Ler em voz alta para os alunos, utilizando suporte escrito socializado, como lousa, projetor etc., a fim de modelizar para os alunos os procedimentos de leitura,
fazendo o ajuste entre o texto oralizado e o escrito;
Propor situações de produção de textos, assumindo o papel de escriba, a fim de que os alunos pensem tanto sobre os princípios da escrita alfabética, quanto
da linguagem que se usa para escrever;
Registrar os textos produzidos, oralmente, pelos alunos, intervindo para que reflitam sobre a grafia de determinadas palavras, as características dos textos,
enquanto se apropriam, também, das diferentes práticas sociais nas quais a escrita se faz presente;
Propor que os alunos realizem leituras de rótulos, placas de sinalização, panfletos e outros textos que circulam fora da escola, a fim de conhecerem as letras
do alfabeto grafadas de diferentes formas, observarem e pensarem sobre os efeitos de sentidos provocados pela utilização de um determinado tipo de letra,
cor e / ou imagem;Planejar, oralmente, os textos a serem produzidos pelos alunos, coletivamente ou em duplas, intervindo para que discutam: quem receberá
o texto, qual a informação importante, qual o melhor suporte e a linguagem mais adequada a fim de garantir clareza;
Intervir, após a leitura de um texto, para que os alunos pensem sobre qual a intenção do autor, onde veiculou seu texto, quem é o seu interlocutor, qual a
ordem dos fatos ou acontecimentos, será possível alterar a ordem dos acontecimentos garantindo uma boa história etc.
Propor que os alunos realizem, em duplas, a leitura de textos não segmentados, assim começam a compreender a necessidade de não se aglutinar as palavras,
sobretudo, quando, ainda escrevem em letra bastão;
Apresentar aos alunos textos a serem lidos, pelo professor, em letra cursiva, uma vez que este tipo de letra favorece a observação dos “espaços em brancos”;
Propor que os alunos, registrem textos que sabem de cor, utilizando o computador, dessa forma, ao teclar a barra de espaço, observam com mais atenção as
possibilidades ou não de separar ou aglutinar letras, garantindo legibilidade ao sentido que se pretende dar ao texto e / ou palavra;
Propor aos alunos que revisem, após o discurso, os aspectos linguísticos necessários à melhoria da qualidade do texto, tais como: paragrafação, pontuação,
repetição de palavras – coesão, ortografia entre outros, cuidando sempre, para focalizar um aspecto de cada vez.

3º ANO
CAMPO DE ATUAÇÃO: TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
PRATICAS DE
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

OBEJETOS DE
CONHECIMENTO
Reconstrução das condições
de produção e recepção de
textos

1, 2, 3
Estratégia de leitura

HABILIDADES
(EF15LP01) Identificar a função
social de textos que circulam em
campos da vida social dos quais
participa cotidianamente (a casa, a rua,
a comunidade, a escola) e nas mídias
impressa, de massa e digital,
reconhecendo para que foram
produzidos, onde circulam, quem os
pro duziu e a quem se destinam.
(EF15LP02)
Estabelecer
expectativas em relação ao texto que
vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da
função social do texto), apoiando-se
em seus conhe- cimentos prévios
sobre as condições de produção e
recepção desse texto, o gênero, o
suporte e o universo temático, bem
como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da
própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando
antecipações
e
inferências reali- zadas antes e
durante a leitura de textos, checando
a
adequação
das
hipóteses
realizadas.
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Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

2, 3

Estratégia de leitura

1, 2, 3

Estratégia de leitura

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

1, 2, 3, 5, 7

2, 3, 5

2, 3, 5, 10

10

Oralidade
3, 5

3

1, 3

3

(EF15LP03) Localizar informações
explícitas em textos.

(EF15LP04) Identificar o efeito de
sentido produzido pelo uso de
recursos expressivos gráfico-visuais
em textos multissemióticos.
(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do
professor, o texto que será produzido,
considerando
a
situação
comunicativa, os interlocutores
Planejamento detexto
(quem escreve/para quem escreve);
a finalidade ou o propósito (escrever
para quê); a circulação (onde o texto
vai circular); o suporte (qual é o
portador do texto); a linguagem,
organização e forma do texto e seu
tema, pesquisando em meios
impressos ou digitais, sempre que
for preciso, informações necessárias
à produção do texto, organizando em
tópicos os dados e as fontes
pesquisadas.
(EF15LP06) Reler e revisar o texto
produzido com a ajuda do professor
Revisão de textos
e a colaboração dos colegas, para
corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo
cortes, acréscimos, reformulações,
correções de ortografia e pontuação.
(EF15LP07) Editar a versão final do
texto, em colaboração com os
Edição de textos
colegas e com a ajuda do professor,
ilustrando, quando for o caso, em
suporte adequado, manual ou digital.
(EF15LP08)
Utilizar
software,
Utilização de tecnologia inclusive programas de edição de
digital
texto, para editar e publicar os textos
produzidos, explorando os recursos
multissemióticos disponíveis.
(EF15LP09)
Expressar-se
em
situações de intercâmbio oral com
Oralidade pública/ Intercâmbio clareza, preocupando-se em ser
conversacional em sala de aula compreendido pelo interlocutor e
usando a palavra com tom de voz
audível, boa articulação e ritmo
adequado.
(EF15LP10) Escutar, com atenção,
Escuta atenta
falas de professores e colegas,
formulando perguntas per tinentes ao
tema e solicitando esclarecimentos
sempre que necessário.
(EF15LP11)
Reconhecer
Características da
características
da
conversação
conversação espontânea
espontânea presencial, respeitando
os turnos de fala, selecionando e
utilizando, durante a conversação,
formas de tratamento adequadas, de
acordo com a situação e a posição do
interlocutor.
Aspectos não linguísticos (EF15LP12) Atribuir significado a
(paralinguísticos) no ato da aspectos
não
linguísticos
fala
(paralinguísticos) observados na
fala, como direção do olhar, riso,
gestos, movimentos da cabeça (de
concordância ou discordância),
expressão corporal, tom de voz.
Relato oral/registro formal e
(EF15LP13) Identificar finalidades da
informal
interação
oral
em
diferentes
contextos comunicativos (solicitar
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Construção
do
sistema
alfabético e da ortografia

Análise linguística/ semiótica
(ortografização)
2

Conhecimento das diversas
grafias
do
alfabeto/
acentuação

Segmentação de palavras/
classificação de palavras por
número de sílabas
Construção
alfabético

do

sistema

Pontuação
2, 3

2

Morfologia

Morfossintaxe

Morfologia

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

3

Decodificação/ fluência
leitura

Formação de leitor
8

2, 3

Compreensão

Estratégia de leitura

de

informações, apresentar opiniões,
informar, relatar experiências etc.).
(EF03LP01) Ler e escrever palavras
com correspondências regulares
contextuais entre grafemas e
fonemas – c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o (e
não u)e e (e não i) em sílaba átona em
final de palavra
– e com marcas de nasalidade (til, m,
n).
(EF03LP02)
Ler
e
escrever
corretamente palavras com sílabas
CV, V, CVC, CCV, VC, VV, CVV,
identificando que existem vogais em
todas as sílabas.
(EF03LP03)
Ler
e
escrever
corretamente palavras com os
dígrafos lh, nh, ch.
(EF03LP04) Usar acento gráfico
(agudo
ou
circunflexo)
em
monossílabos tônicos terminados em
a, e, o e em palavras oxítonas
terminadas em a, e, o, seguidas ou
não de s.
(EF03LP05) Identificar o número de
sílabas de palavras, classificando-as
em
monossílabas,
dissílabas,
trissílabas e polissílabas.
(EF03LP06) Identificar a sílaba
tônica em palavras classificando-as
em
oxítonas,
paroxítonas e
proparoxítonas.
(EF03LP07) Identificar a função na
leitura e usar na escrita ponto final,
ponto de interrogação, ponto de
exclamação e, em diálogos (discurso
direto), dois pontos e travessão.
(EF03LP08) Identificar e diferenciar,
em textos, substantivos e verbos e
suas funções na oração: agente, ação,
objeto da ação.
(EF03LP09) Identificar, em textos,
adjetivos e sua função de atribuição
de propriedades aos substantivos.
(EF03LP10) Reconhecer prefixos e
sufixos produtivos na formação de
palavras derivadas de substantivos,
de adjetivos e de verbos, utilizando-os para compreender palavras
e para formar novas palavras.
(EF35LP01) Ler e compreender,
silenciosamente e, em seguida, em
voz alta, com autonomia e fluência,
textos curtos com nível de textualidade adequado.
(EF35LP02) Selecionar livros da
biblioteca e/ou do cantinho de leitura
da sala de aula e/ou disponíveis em
meios digitais, para leitura individual, justificando a escolha e
compartilhando com os colegas sua
opinião, após a leitura.
(EF35LP03) Identificar a ideia
central do texto, demonstrando
compreensão global.
(EF35LP04) Inferir informações
implícitas nos textos lidos.
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Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

2, 3

Estratégia de leitura

Construção
do
sistema
alfabético/ convenções
da
escrita
2, 3, 5
Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)
Construção
do
sistema
alfabético/ estabelecimento de
relações
anafóricas
na
referenciação e construção da
coesão

Planejamento
de
texto/progressão temática e
paragrafação
Oralidade

Forma de composição de
gêneros orais
3, 6

3, 4

Variação linguística

2, 3

Construção
do
sistema
alfabético e da ortografia

2

Construção
do
sistema
alfabético e da ortografia

Análise linguística/ semiótica
(ortografização)

(EF35LP05) Inferir o sentido de
palavras
ou
expressões
desconhecidas em textos, com base
no contexto da frase ou do texto.
(EF35LP06) Recuperar relações entre
partes de um texto, identificando
substituições
lexicais
(de
substantivos por sinônimos) ou
pronomi- nais (uso de pronomes
anafóricos – pessoais, possessivos,
demonstrativos) que contribuem para
a continuidade do texto.
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir
um
texto,
conhecimentos
linguísticos e gramaticais, tais como
ortografia, regras básicas
de
concordância nominal e verbal,
pontuação (ponto final, ponto de
exclamação, ponto de interrogação,
vírgulas
em enumerações)
e
pontuação do discurso direto, quando
for o caso.
(EF35LP08) Utilizar, ao produzir um
texto, recursos de referenciação (por
substituição lexical ou por pronomes
pessoais, possessivos e demonstrativos), vocabulário apropriado ao
gênero,
recursos
de
coesão
pronominal (pronomes anafóricos) e
articuladores de relações de sentido
(tempo, causa, oposição, conclusão,
compara- ção), com nível suficiente de
informatividade.
(EF35LP09) Organizar o texto em
unidades de sentido, dividindo-o em
parágrafos, segundo as normas
gráficas e de acordo com as características do gênero textual.
(EF35LP10) Identificar gêneros do
discurso oral utilizados em diferentes
situações e contextos comunicativos
e suas características linguísti- coexpressivas
e
composicionais
(conversação
espontânea,
conversação telefônica, entrevistas
pessoais, entrevistas no rádio ou na
TV, debate, noticiário de rádio e TV,
narração de jogos esportivos no rádio e
TV, aula, debate etc.).
(EF35LP11)
Ouvir
gravações,
canções, textos falados em diferentes
variedades
linguísticas,
identificando
características
regionais, urbanas e rurais da fala e
respeitando as diversas variedades
linguísticas como características do
uso da língua por diferentes grupos
regionais ou diferentes culturas
locais,
rejeitando
preconceitos
linguísticos.
(EF35LP12) Recorrer ao dicionário
para esclarecer dúvida sobre a escrita
de palavras, especialmente no caso
de palavras com relações irregulares
fonema-grafema.
(EF35LP13) Memorizar a grafia de
palavras de uso frequente nas quais
as relações fonema-grafema são
irregulares e com h inicial que não
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representa fonema.
Morfologia

(EF35LP14) Identificar em textos e
usar na produção textual pronomes
pessoais,
possessivos
e
demonstrativos,
como
recurso
coesivo anafórico.

2, 3

CAMPO DE ATUAÇÃO: VIDA COTIDIANA
PRATICAS DE
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

2, 3, 9

OBEJETOS DE
CONHECIMENTO
Leitura de imagens
narrativas visuais

2, 3
Compreensão em leitura

2, 3, 7

Compreensão em leitura

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

2, 3, 5, 7

Escrita colaborativa

HABILIDADES
em

(EF15LP14) Construir o sentido de
histórias em quadrinhos e tirinhas,
relacionando imagens e palavras e
interpretando recursos gráficos (tipos de balão, de letra, onomatopeia).
(EF03LP11) Ler e compreender,
com autonomia, textos injuntivos
instrucionais (receitas, instruções de
montagem etc.), com a estrutura
própria desses textos (verbos
imperativos, indicação de passos a
serem seguidos) e mesclando
palavras, imagens e recursos
gráfico-visuais, considerando a
situação
comunicativa
e
o
tema/assunto do texto.
(EF03LP12) Ler e compreender,
com autonomia, cartas pessoais e
diários
com
expressão
de
sentimentos e opiniões, dentre outros
gêneros do campo da vida cotidiana,
de acordo com as convenções do
gênero carta e consi- derando a
situação comunicativa e o tema/
assunto do texto.
(EF03LP13) Planejar e produzir
cartas pessoais e diários com
expressão de sentimentos e opiniões,
dentre outros gêneros do campo da
vida cotidiana, de acordo com as
convenções dos gêneros carta e
diário e considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do
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Escrita
(compartilhada
autônoma)

texto.
(EF03LP14) Planejar e produzir
textos injuntivos instrucionais, com a
estrutura própria desses textos
(verbos imperativos, indicação de
passos a serem seguidos) e
mesclando palavras, imagens e
recursos
gráfico-visuais,
considerando a situação comunicativa e
o tema/ assunto do texto.

e

2, 3, 5

Escrita colaborativa

3, 10

Produção de texto oral

2, 3

Forma de composição do
texto

2, 3, 7

Forma de composição do
texto

Oralidade

Análise linguística/ semiótica
(ortografização)

(EF03LP15) Assistir, em vídeo
digital, a programas de culinária
infantil e, a partir dele, planejar e
produzir receitas em áudio ou vídeo.
(EF03LP16) Identificar e reproduzir,
em textos injuntivos instrucionais
(receitas, instruções de montagem,
digitais ou impressos), a formatação
própria desses textos (verbos
imperativos, indicação de passos a
serem seguidos) e a diagramação
específica dos textos desses gêneros
(lista de ingredientes ou materiais e
instruções de execução – “modo de
fazer”).
(EF03LP17) Identificar e reproduzir,
em gêne ros epistolares e diários, a
formatação própria desses textos
(relatos
de
acontecimentos,
expressão de vivências, emoções,
opiniões ou críticas) e a diagramação
específica dos textos desses gêneros
(data, saudação, corpo do texto,
despedida, assinatura).

CAMPO DE ATUAÇÃO: ARTÍSTICO-LITERÁRIO

PRATICAS DE
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

9

1, 2, 3, 9

OBEJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES
(EF15LP15) Reconhecer que os textos
literários fazem parte do mundo do
imaginário e apre- sentam uma
dimensão lúdica, de encantamento;
valorizá-los em sua diversidade
cultural, como patrimônio artístico da
humanidade.

Formação do leitor literário

Leitura
colaborativa
autônoma

e

(EF15LP16) Ler e compreender, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor e, mais tarde, de
maneira autônoma, textos narrativos
de maior porte como contos (populares, de fadas, acumulativos, de
assombração etc.) e crônicas.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
629 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

9

1, 2, 3, 9

(EF15LP17)
Apreciar
poemas
visuais e concretos, observando
efeitos de sentido criados pelo
formato do texto na página,
distribuição e diagramação das letras,
pelas ilustrações e por outros efeitos
visuais.

Apreciação estética/estilo

Formação
do
literário/leitura
multissemiótica

leitor

Oralidade
3, 5, 9

Contagem de histórias

2, 3, 9

Performances orais

(EF15LP19) Recontar oralmente,
com e sem apoio de imagem, textos
literários lidos pelo professor.
(EF03LP27) Recitar cordel e cantar
repentes e emboladas, observando as
rimas e obedecendo ao ritmo e à
melodia.

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)
1, 2, 3, 9

2, 3, 4, 5

(EF35LP21) Ler e compreender, de
forma autônoma, textos literários de
diferentes gêneros e extensões,
inclusive aqueles sem ilustrações,
estabelecendo preferências por
gêneros, temas, autores.

Formação do leitor literário

Formação
do
literário/leitura
multissemiótica

leitor

3, 9
Apreciação estética/estilo

2, 3, 9
Textos dramáticos

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

3, 5, 9

Escrita
autônoma
compartilhada

e

3, 9

Escrita
autônoma
compartilhada

e

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Escrita autônoma

(EF15LP18) Relacionar texto com
ilustrações e outros recursos gráficos.

(EF35LP22) Perceber diálogos em
textos narrativos, observando o
efeito de sentido de verbos de
enunciação e, se for o caso, o uso de
variedades linguísticas no discurso
direto.
(EF35LP23) Apreciar poemas e
outros
textos
versificados,
observando rimas, aliterações e
diferentes modos de divisão dos
versos, estrofes e refrãos e seu efeito
de sentido.
(EF35LP24) Identificar funções do
texto dramático (escrito para ser
encenado) e sua organização, por
meio de diálogos entre persona- gens
e marcadores das falas das
personagens e de cena.
(EF35LP25)
Criar
narrativas
ficcionais, com certa autonomia,
utilizando detalhes descritivos,
sequências de eventos e imagens
apropriadas para sustentar o sentido
do texto e marcadores de tempo,
espaço e de fala de personagens.
(EF35LP26) Ler e compreender,
com certa autonomia, narrativas
ficcionais que apresentem cenários e
personagens, observando os elementos da estrutura narrativa: enredo,
tempo, espaço, personagens, narrador
e a construção do discurso indireto e
discurso direto.
(EF35LP27) Ler e compreender,
com certa autonomia, textos em
versos, explorando rimas, sons e
jogos de palavras, imagens poé- ticas
(sentidos figurados) e recursos
visuais e sonoros.
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Oralidade
3, 9

Declamação

Análise linguística/ semiótica
(ortografização)
2, 3, 9

Formas de composição de
narrativas

2, 3

Discurso direto eindireto

3, 9

Forma de composição de
textos poéticos

(EF35LP28) Declamar poemas,
com
entonação,
postura
e
interpretação adequadas.
(EF35LP29)
Identificar,
em
narrativas, cenário, personagem
central, conflito gerador, resolução e
o ponto de vista com base nos quais
histórias são narradas, diferenciando
narrativas em primeira e terceira
pessoas.
(EF35LP30) Diferenciar discurso
indireto
e
discurso
direto,
determinando o efeito de sentido de
verbos de enunciação e explicando o
uso de variedades linguísticas no
discurso direto, quando for o caso.
(EF35LP31) Identificar, em textos
versificados, efeitos de sentido
decorrentes do uso de recursos
rítmicos e sonoros e de metáforas.

CAMPO DE ATUAÇÃO: PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA
PRATICAS DE
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBEJETOS DE
CONHECIMENTO

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)
1, 2, 3

Compreensão em leitura

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)
1, 2, 3, 5

Produção de textos

Análise linguística/ semiótica
(ortografização)
1, 2, 3, 5

Forma de composição dos
textos Adequação do texto às
normas de escrita

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)
Pesquisa
1, 2, 3, 7

Oralidade
3

Escuta de textos orais

HABILIDADES
(EF03LP24)
Ler/ouvir
e
compreender,
com
autonomia,
relatos de observações e de pesquisas em fontes de informações,
considerando
a
situação
comunicativa e o tema/assunto do
texto.
(EF03LP25) Planejar e produzir
textos para apresentar resultados de
observações e de pesquisas em fontes
de informações, incluindo, quando
pertinente, imagens, diagramas e
gráficos
ou
tabelas
simples,
considerando
a
situação
comunicativa e o tema/assunto do
texto.
(EF03LP26) Identificar e reproduzir,
em relatórios de observação e
pesquisa, a formata- ção e
diagramação
específica
desses
gêneros (passos ou listas de itens,
tabelas, ilustrações, gráficos, resumo
dos resultados), inclusive em suas
versões orais.
(EF35LP17) Buscar e selecionar,
com o apoio do professor,
informações de interesse sobre
fenômenos sociais e naturais em
textos que circulam em meios
impressos ou digitais.
(EF35LP18) Escutar, com atenção,
apresentações
de
trabalhos
realizadas por colegas, formulando
perguntas pertinentes ao tema e
solicitando esclarecimentos sempre
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que necessário.

3, 6

2, 3, 5

PRATICAS DE
LINGUAGEM

Compreensão detextos orais

Planejamento de texto oral/
exposição oral

CAMPO DE ATUAÇÃO: VIDA PÚBLICA
COMPETÊNCIAS
OBEJETOS DE
ESPECÍFICAS
CONHECIMENTO

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

2, 3, 6, 7

3, 6, 7

Compreensão em leitura

Compreensão em leitura

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)
2, 3, 5, 6, 7

Escrita colaborativa

(EF35LP19) Recuperar as ideias
principais em situações formais de
escuta de exposições, apresentações
e palestras.
(EF35LP20) Expor trabalhos ou
pesquisas escolares em sala de aula,
com
apoio
de
recursos
multissemióticos
(imagens,
diagrama, tabelas etc.), orientandose por roteiro escrito, planejando o
tempo de fala e adequando a
linguagem à situação comunicativa.

HABILIDADES
(EF03LP18) Ler e compreender,
com autonomia, cartas dirigidas a
veículos da mídia impressa ou digital
(cartas de leitor e de recla- mação a
jornais, revistas) e notícias, dentre
outros gêneros do campo jornalístico,
de acordo com as convenções do
gênero carta e con- siderando a
situação comunicativa e o tema/
assunto do texto.
(EF03LP19) Identificar e discutir o
propósito do uso de recursos de
persuasão (cores, imagens, escolha de
palavras, jogo de palavras, tama- nho
de letras) em textos publicitários e de
propaganda, como elementos de
convencimento.
(EF03LP20)
Produzir
cartas
dirigidas a veículos da mídia
impressa ou digital (cartas do leitor
ou de reclamação a jornais ou
revistas), dentre outros gêneros do
campo político-cidadão, com opiniões
e críticas, de acordo com as convenções do gênero carta e
considerando
a
situação
comunicativa e o tema/assunto do
texto.
(EF03LP21) Produzir anúncios
publicitários, textos de campanhas
de conscientização destinados ao
público infantil, observando os recursos de persuasão utilizados nos
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1, 2, 3, 5

Escrita colaborativa

Oralidade

1, 2, 3, 5, 7

Planejamento e produção de
texto

2

Forma de composição dos
textos

Análise linguística/ semiótica
(ortografização)

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)
2, 3, 6, 7

Escrita colaborativa

Análise linguística/ semiótica
(ortografização)
2, 3, 5

Forma de composição dos
textos

textos publicitários e de propaganda
(cores, imagens, slogan, escolha de
palavras, jogo de palavras, tamanho e
tipo de letras, diagramação).
(EF03LP22) Planejar e produzir, em
colaboração com os colegas,
telejornal para público infantil com
algumas notícias e textos de campanhas que possam ser repassados
oralmente ou em meio digital, em
áudio ou vídeo, considerando a
situação comunicativa, a organização específica da fala nesses
gêneros e o tema/assunto/finalidade
dos textos.
(EF03LP23) Analisar o uso de
adjetivos em cartas digitais ou
impressas dirigidas a veículos da
mídia impressa ou digital (cartas do
leitor ou de reclamação a jornais ou
revistas).
(EF35LP15) Opinar e defender
ponto de vista sobre tema polêmico
relacionado a situações vivenciadas
na escola e/ou na comunidade,
utilizando registro formal e estrutura
adequada
à
argumentação,
considerando
a
situação
comunicativa e o tema/assunto do
texto.
(EF35LP16) Identificar e reproduzir,
em notícias, manchetes, lides e corpo
de notícias simples para público
infantil e cartas de reclamação
(revista infantil), digitais ou
impressos,
a
formatação
e
diagramação específica de cada um
desses gêneros, inclusive em suas
versões orais.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Leitura e Produção de Textos

Ler textos de divulgação científica, quinzenalmente, pelo menos, a fim de potencializar as aprendizagens, a partir de boas intervenções;
Propor práticas diárias de leitura de textos memorizados, enquanto houver alunos que não leem convencionalmente, a fim de apoiarem-se na
decodificação e antecipação;
Propor que os alunos leiam listas de nomes, de títulos de histórias conhecidas ou de personagens, para localizar informações, previamente,
definidas pelo professor;
Ler histórias em quadrinhos, possibilitando que os alunos antecipem o que virá após cada sequência lida;
Ler a lista de nomes para organizá-la em ordem alfabética;
Ler parlendas memorizadas, a fim de ajustar partes do falado a partes do escrito;
Preencher cruzadinhas com banco de palavras, apoiando-se na decodificação;
Identificar a resposta de uma adivinha, dentre várias possibilidades, apoiando-se na seleção, antecipação, verificação e decodificação.
Ler textos de divulgação científica, para conhecer as partes que o compõe e identificar seu portador;
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Propor situações para que os alunos identifiquem as partes de uma agenda;
Realizar leituras compartilhadas e propor que os alunos as façam, a fim de ensinar sobre a entonação e organização dos textos em diferentes
suportes.
Adequação: Propor situações de leitura de bons textos ou de produções dos alunos, considerando a intenção do autor, se o nível da linguagem
usada é adequado ao destinatário do texto e se o tipo de texto é adequado para comunicar o que se pretende;
Coerência: Ler bons textos para que os alunos identifiquem a precisão do significado das palavras (sinônimos, antônimos, polissemia e regras
de derivação); a precisão do sentido global do texto e seu ajuste à intencionalidade e à situação comunicativa;
Coesão: Ler bons textos para que os alunos identifiquem as formas e variações das palavras que indicam a concordância de gêneros, tempos
verbais e que concretizam as circunstâncias do texto.
Ler textos de divulgação científica para identificar suas características;
Ler a lista de nomes dos alunos, a fim de organizar a agenda de aniversário da classe*;
Ler cantigas, parlendas e textos da tradição oral, considerando a especificidade do texto literário;
Ler textos enumerativos bem elaborados, intervindo para que os alunos identifiquem sua função social e os elementos que os estruturam;
Planejar boas intervenções para potencializar as aprendizagens dos alunos, quanto aos indicadores contextuais e textuais nos gêneros literários;
Realizar em textos lidos, a comparação entre dois termos, reconhecendo os efeitos de sentidos provocados pelo uso das figuras de linguagem.
Propor que os alunos tentem contar histórias em quadrinhos a partir da leitura de imagens;
Assegurar que os alunos identifiquem as imagens propostas em cruzadinhas sem banco de palavras;
Ler por si mesmo foto legenda, utilizando-se de índices contextuais para antecipar, inferir e validar o que está escrito.
Apresentar aos alunos os suportes que veiculam textos de divulgação científica;
Apresentar aos alunos várias possibilidades para organizar uma agenda.
Ler bons textos literários para que os alunos reconheçam as fórmulas utilizadas pelo autor para descrever cenários, personagens, espaços e
desenvolver o enredo. Ressalta-se que, apenas, um aspecto de cada vez deve ser analisado.
Ler bons textos literários, a fim de desenvolver o gosto pela leitura e apreciar boas construções textuais;
Ler textos bem elaborados, de autores renomados, a fim de oportunizar o acesso a textos de boa qualidade;
Propor roda de leitura para os alunos, quinzenalmente, indicarem textos a serem apreciados pelos colegas.
Ler para partilhar com os colegas da classe bons textos;
Ler piadas, adivinhas e histórias em quadrinhos para se divertir;
Propor situações de leitura com o propósito de informar e conhecer o conteúdo de noticiais, a partir de leitura realizada pelo professor.
Ler textos instrucionais, semanalmente, a fim de potencializar as aprendizagens, a partir de boas intervenções;
Ler textos instrucionais, como: receitas, regras de brincadeiras e manuais, para localizar informações que garantam a realização do que prescreve
o texto lido;
Ler títulos de textos e receitas e propor boas intervenções para que os alunos antecipem o conteúdo que compõe o texto;
Propor situações em que os alunos se apoiem nas informações disponíveis nos textos, relacionadas à diagramação e outros recursos para fazerem
antecipações e verificá-las;
Ler, antes de saber ler convencionalmente, dois textos, dos quais se conhece o tema, a fim de localizar informações e compará-las.
Garantir que os alunos tenham acesso a uma diversidade de textos instrucionais, a fim de se familiarizarem com esse gênero textual e,
conhecerem os comportamentos e procedimentos de leitor relacionados a ele;
Garantir momentos para que os alunos manipulem os diversos suportes textuais, quando houver, ou em sala de aula, a partir da organização de
cantos de leitura;
Organizar todas de leitura, para que os alunos indiquem bons textos e / ou livros aos seus pares.
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Adequação: Propor situações de leitura de bons textos ou de produções dos alunos, considerando a intenção do autor, se o nível da linguagem
usada é adequado ao destinatário do texto e se o tipo de texto é adequado para comunicar o que se pretende;
Coerência: Ler bons textos para que os alunos identifiquem a precisão do significado das palavras (sinônimos, antônimos, polissemia e regras
de derivação); a precisão do sentido global do texto e seu ajuste à intencionalidade e à situação comunicativa;
Coesão: Ler bons textos para que os alunos identifiquem as formas e variações das palavras que indicam a concordância de gêneros, tempos
verbais e que concretizam as circunstâncias do texto.
Ler bons textos literários para que os alunos reconheçam as fórmulas estabelecidas para o princípio e o final das histórias – era uma vez...e,
viveram felizes para sempre...;
Propor que os alunos leiam imagens, foto legendas e / ou ilustrações de textos não conhecidos, a fim de anteciparem seu conteúdo / tema;
Ler textos instrucionais, identificando as características do gênero textual;
Ler textos instrucionais bem elaborados, intervindo para que os alunos identifiquem sua função social e os elementos que os estruturam;
Propor leitura de bilhetes, avisos e convites, intervindo para que os alunos identifiquem as semelhanças em tais construções textuais;
Ler por si mesmo textos diversos, utilizando-se de índices linguísticos e contextuais para antecipar, inferir e validar o que está escrito;
Solicitar que os alunos localizem informações em calendários, agendas e sumários / índices de livros.
Ler por si mesmo foto legenda, utilizando-se de índices contextuais para antecipar, inferir e validar o que está escrito;
Propor que os alunos selecionem imagens, em fontes digitais ou não, para ilustrarem textos instrucionais – receitas, brincadeiras – a fim de
garantir a compreensão do conteúdo / tema.
Apresentar aos alunos diferentes suportes, onde veiculam textos instrucionais;
Cuidar da qualidade dos portadores textuais ofertados aos alunos, a fim de garantir um material legível, de boa qualidade literária e com
linguagem adequada ao que se pretende ensinar;
Apresentar aos alunos, diversos suportes que veiculam sumários e índices.
Propor leituras de bons textos para que os alunos identifiquem as características dos personagens, de acordo com o gênero;
Propor leituras, realizando boas intervenções, para que os alunos reconheçam se o narrador está em 1ª ou 3ª pessoa;
Ler trechos que descrevam personagens ou cenários de histórias conhecidas pelos alunos, para que descubram de que história foram retirados
(exemplo: tinha lábios vermelhos como o sangue, os cabelos pretos como o ébano e era branca como a neve);
Promover discussões a respeito da linguagem utilizada e do papel das descrições nas histórias – como o uso das palavras e expressões podem
servir para causar efeitos desejados e como a descrição de ambientes pode criar suspenses e diferentes climas na história.
Propor a leitura de textos literários diversos, garantindo a diversidade de culturas;
Ler bons textos literários e incentivar que os alunos manifestem sentimentos e emoções a partir da escuta;
Realizar boas leituras para que os alunos ampliem seu universo linguístico e vocabulário, conheçam estruturas diferentes de construção das
frases e experimentem novas formas da linguagem com o uso de metáforas ou de outras figuras de retórica.
Ler textos instrucionais, a fim de localizar informações, solicitadas pelo professor;
Apresentar aos alunos, como alternativa para apreciação e diversão, textos literários, previamente selecionados;
Prever momentos na rotina semanal para que os alunos possam ler uns para os outros.
Propor intervenções que provoquem nos alunos o desejo de extrair, buscar nos textos de divulgação científica, informações e ser capaz de
aprender com elas;
Intervir para que em leitura de listas de um mesmo campo semântico, os alunos pensem sobre: letras iniciais e finais dos nomes, apoiem-se em
escritas já conhecidas e antecipem o que pode estar escrito numa palavra desconhecida;
Levar para a classe um conjunto de textos, previamente selecionados, e orientar para que os alunos busquem informações acerca de um tema,
dando pistas sobre a partir da organização de cada suporte ou texto fonte (livro, jornal, revistas em geral, livros ilustrados);
Ler para selecionar informações sobre temas já discutidos, oralmente, pela classe;
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Ler, propondo boas intervenções, para que os alunos possam inferir o sentido de uma palavra dentro do contexto.
Selecionar mediante opções variadas o portador textual correto, localizar informação no índice, avaliar se a informação está de acordo com o
que se deseja, apoiando-se no conhecimento sobre o sistema, ilustrações, diagramação entre outros;
Orientar para que os alunos marquem nos textos lidos, passagens importantes, façam anotações ou resumos, retomando no futuro os pontos
principais;
Garantir momentos para que os alunos manipulem os diversos suportes textuais, quando houver, ou em sala de aula, a partir da organização de
cantos de leitura;
Organizar rodas de leitura, para que os alunos indiquem bons textos e / ou livros aos seus pares.
Adequação: Propor situações de leitura de bons textos ou de produções dos alunos, considerando a intenção do autor, se o nível da linguagem
usada é adequado ao destinatário do texto e se o tipo de texto é adequado para comunicar o que se pretende;
Coerência: Ler bons textos para que os alunos identifiquem a precisão do significado das palavras (sinônimos, antônimos, polissemia e regras
de derivação); a precisão do sentido global do texto e seu ajuste à intencionalidade e à situação comunicativa;
Coesão: Ler bons textos para que os alunos identifiquem as formas e variações das palavras que indicam a concordância de gêneros, tempos
verbais e que concretizam as circunstâncias do texto.
Propor que os alunos reconstruam ou ordenem textos fragmentados, assegurando a correta apresentação das ideias e/ou informações;
Analisar com os alunos, os elementos constitutivos de textos enumerativos – listas, formulários, agendas, índices, cartazes, enciclopédias etc. –
a fim de que observem a disposição vertical ou em quadros, ou tabelas; o uso de recursos como travessão, asteriscos e que podem estar
constituídos em textos específicos ou incorporados a textos mais amplos, como: índice de um livro ou uma ilustração;
Propor sequências de leitura de textos informativos – jornais, revistas, livros de divulgação, folhetos, notícias, anúncios, convites e avisos –
realizando boas intervenções, para que os alunos pensem sobre as características específicas de cada modelo.
Intervir para que os alunos antecipem o que pode estar escrito, observando imagens, legendas, gráficos, títulos e subtítulos para ter uma ideia
geral do conteúdo.
Possibilitar que os alunos tenham acesso aos textos de divulgação científica, em diferentes portadores, a fim de desenvolverem procedimentos
de pesquisas e estudos;
O professor deve cuidar da qualidade dos portadores textuais ofertados aos alunos, a fim de garantir um material legível, de boa qualidade
literária e com linguagem adequada ao que se pretende ensinar.
Ler para os alunos, intervindo para que observem a disposição dos parágrafos no texto, como indício que facilita a compreensão;
Ler para os alunos, intervindo para que extraiam de cada parágrafo a ideia principal;
Propor atividades de leitura solicitando que os alunos relacionem ou classifiquem textos distintos. Exemplo: nomes de animais, objetos ou
personagens, com sua descrição; definições de palavras, com a palavra adequada; pequenas notícias com suas manchetes ou com s eções do
jornal; textos de anúncios com o logotipo; enunciados de problemas com sua resolução aritmética; listas de animais estudados, com conjuntos
semânticos que interessa categorizar.
Realizar boas leituras para que os alunos ampliem seu universo linguístico e vocabulário, conheçam estruturas diferentes de construção das
frases e experimentem novas formas da linguagem com o uso de metáforas ou de outras figuras de retórica;
Ler bons textos literários, solicitando que os alunos destaquem as palavras que acham diferentes e seu possível sentido no texto;
Ler bons textos literários e identificar, junto com os alunos, a utilização, pelo autor, de recursos literários especiais (estilo, figura, léxico etc).
Garantir que os alunos tenham acesso a informações variadas, sobre um mesmo tema, a fim de exercitarem os procedimentos de pesquisa e
estudo;
Assegurar que os alunos estudem temas diversos, apoiando-se em estratégias de estudo de textos fontes, como: localizar informações, sublinhálas, relacioná-las a informações destacadas em outras fontes; comparar semelhança e diferenças de informação a cerca de um mesmo tema em
diferentes suportes;
Organizar, com os alunos, espaços em sala de aula – mural ou cantos –, para compartilhamento de boas leituras deleites, com a finalidade
exclusiva de apreciação e diversão.
Intervir para que os alunos, a partir da leitura de títulos de histórias e / ou notícias a serem lidas, expressem sobre o que acreditam que abordará
o texto, socializando conhecimentos prévios, prevendo conteúdos, formulando perguntas, tendo como suporte as informações tipográficas;
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Recapitular histórias lidas para a classe, registrando as palavras mais importantes de cada trecho lido;
Esclarecer possíveis dúvidas apresentadas pelos alunos de leituras realizadas em rodas ou na classe, pelo professor ou demais colegas;
Ler títulos de contos conhecidos pelos alunos e, solicitar que informem o que sabe sobre cada história: personagens, características, frases ou
imagens;
Solicitar que os alunos indiquem numa lista ampla de contos, aqueles que foram lidos pela classe, durante um período de tempo (último mês,
por exemplo).
Garantir, na rotina da classe, momentos para que os alunos manuseiem, livremente, diversos suportes textuais, em cantinhos de leitura
organizados na classe ou em espaços alternativos;
Ler para os alunos, apresentando sempre, o livro ou fonte do texto, antes da leitura: capa, ilustrações, autor, partes do texto, número de páginas,
organização feita pelo autor – se escreveu em colunas, utilizou gráficos ou imagens para substituir texto escrito etc. -, seção do jornal de onde
extraiu o texto (caso se trate de um texto jornalístico) entre outras informações;
Entregar para os alunos diversos portadores textuais, com diferentes gêneros e solicitar que encontrem um gênero específico, a fim de observar
e orientar com quais critérios devem realizar a busca (ex. para encontrar um conto é mais interessante procurar em livros).
Adequação: Propor situações de leitura de bons textos ou de produções dos alunos, considerando a intenção do autor, se o nível da linguagem
usada é adequado ao destinatário do texto e se o tipo de texto é adequado para comunicar o que se pretende;
Coerência: Ler bons textos para que os alunos identifiquem a precisão do significado das palavras (sinônimos, antônimos, polissemia e regras
de derivação); a precisão do sentido global do texto e seu ajuste à intencionalidade e à situação comunicativa;
Coesão: Ler bons textos para que os alunos identifiquem as formas e variações das palavras que indicam a concordância de gêneros, tempos
verbais e que concretizam as circunstâncias do texto.
Retomar, oralmente, com os alunos as histórias lidas e a sequência dos fatos, que garante enredo às mesmas;
Elaborar, junto com os alunos, resumo dos principais fatos de um texto lido;
Apresentar aos alunos o que será lido e o porquê será lido;
Apresentar textos de campanhas publicitárias, intervindo para que os alunos observem as imagens utilizadas, símbolos e seus contextos;
Organizar agendas, coletivamente, para registrar rotinas da classe e/ou dados dos alunos (data de aniversários etc.);
Intervir para que os alunos utilizem o dicionário para se apropriarem de termos novos;
Orientar os alunos para que observem os recursos tipográficos utilizados pelos autores para garantirem o sentido do texto: mapas, diagramas,
imagens, ilustrações, balões etc.
Intervir para que os alunos interpretem o sentido global das imagens e seu contexto;
Enumerar elementos concretos da imagem;
Propor intervenções para que os alunos identifiquem os símbolos presentes em alguns textos e seus contextos;
Instigar os alunos a pensarem sobre o papel das imagens em textos midiáticos.
Possibilitar que os alunos tenham acesso à várias propagandas infantis, em diferentes portadores, com diferentes finalidades (brinquedos,
alimentação etc.);
Apresentar portadores com qualidade aos alunos, a fim de garantir um material legível, de boa qualidade textual e com linguagem adequada ao
que se pretende ensinar.
Orientar os alunos, o gênero textual veiculado em cada suporte.
Propor atividades de leitura, solicitando que os alunos relacionem ou classifiquem textos distintos. Exemplo: palavras e imagens que tenham a
finalidade de persuadir sobre a aquisição de algum produto; listas de palavras mais comuns em propagandas e em que contexto aparecem;
definições de palavras, com a palavra adequada; personagens, com suas características etc;
Apresentar propagandas e intervir para que os alunos identifiquem suas finalidades;
Solicitar que os alunos recontem histórias lidas e identifiquem os trechos mais importantes, que garantem enredo;
Solicitar que os alunos assinalem palavras que indiquem tempo e mudança de tempo no texto.
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Ler, diariamente, para os alunos, bons textos literários, cuidando da entonação e expressividade ao texto, zelando pela oferta de uma diversidade
de gêneros textuais, a fim de que os alunos se apropriem das características próprias dos gêneros, enquanto ampliam seus repertórios literários,
progredindo, gradativamente, da leitura colaborativa para a autônoma;
Ler poemas e outros textos versificados, de vários autores, em rodas de leitura ou como leitura deleite, a fim de que os alunos se apropriem das
características próprias do gênero, tais como: rimas e aliterações, uso de figuras de linguagem como metáforas, hipérbatos e metonímias.
Orientar aos alunos que busquem e selecionem textos para serem lidos com diferentes finalidades: para apreciar, para comunicar, para estudar,
para buscar informações para aprender sobre um determinado assunto ou para produzir bons textos, neste contexto, é importante evidenciar para
os alunos os propósitos sociais da leitura;
Apresentar, sempre, aos alunos, o texto a ser lido, evidenciando a finalidade da leitura que realizará: “hoje vamos ler este texto para aprendermos
mais sobre as borboletas”, a fim de estimular os alunos a lerem, também.

Escrita e Produção de Textos
Escrever a lista de nomes dos alunos e colocá-la em ordem alfabética;
Elaborar crachás para utilizá-los em situações significativas, quando necessário, propor que os alunos pensem sobre os elementos quantitativos
(quantas letras usar) e qualitativos (quais letras e quais posições utilizar);
Organizar a agenda de aniversário em ordem alfabética, inicialmente, como atividade coletiva e depois em grupos ou individualmente;
Escrever listas de palavras e / ou títulos de histórias lidas para a classe, parlendas, quadrinhas, trava-línguas entre outros textos, consultando
referenciais estáveis (como a lista de nome da turma) e, justificando a forma de escrever;
Escrever lista de palavras e / ou títulos de livros, parlendas, quadrinhas, trava-línguas entre outros textos, com letras móveis, justificando as
decisões tomadas em relação às letras utilizadas;
Escrever, alfabeticamente, textos que se sabem de cor (parlendas, adivinhas, trava-línguas, quadrinhas, canções entre outros) e trechos em geral,
ainda que com alguns erros ortográficos
Elaborar crachás, zelando pelos aspectos gráficos: tamanho da letra, disposição no papel, tipo de papel que será utilizado, cores e formatos;
Combinar com os alunos as possibilidades de edição da agenda da classe – se será encadernada, tipo de papel, ter ou ter ilustrações, cores, tipos
de letras entre outros aspectos;
Analisar as aspectos gráficos que compõem o materiais lidos, em classe, para reconhecer os efeitos de sentidos provocados pelo uso de recursos
tais como: cores, imagens, efeitos tridimensionais entre outros;
Eliminar repetições indesejadas nos textos produzidos, coletivamente, substituindo o referente por outra palavra – nome, pronome, apelido,
classe relacionada etc. – ou utilizando elipse;
Eliminar organizadores textuais não adequados ao registro linguístico do texto;
Articular em atividade de reescrita de texto as partes que o compõe, coerentemente, sem provocar problemas de compreensão;
Revisar, coletivamente, bons textos, de autores habilidosos com a linguagem, para que os alunos reconheçam a qualidade estética do texto e,
com o tempo, façam uso destes recursos estilísticos em suas próprias produções. Esta atividade requer que o professor selecione uma ou duas
questões a serem tematizadas, a fim de direcionar o olhar do aluno para a habilidade que pretende desenvolver.
Propor que os alunos escrevam, coletivamente ou em grupos, parlendas, intervindo para que observem os elementos estruturais do gênero;
Escrever regras de brincadeiras e de jogos, receita em geral, respeitando as características da situação comunicativa, além de realizar as
diferentes operações de produção de texto;
Organizar textos fatiados e completar as partes faltantes de gêneros como: textos narrativos e literários conhecidos pelos alunos;
Escrever, individualmente ou em duplas, listas, avisos e bilhetes, considerando o tema e / ou assunto e o destinatário;
Recontar histórias conhecidas respeitando as características do gênero e utilizando, progressivamente, as marcas do registro literário escrito.
Propor situações significativas para que os alunos copiem textos selecionados, atentando-se para o procedimento de escritor – escrever da direita
para a esquerda, transcrever adequadamente, distribuindo o conteúdo sobre o papel de acordo com o material selecionado;
Escrever bilhetes, individualmente ou em duplas, para diferenciar a linguagem escrita da oralidade e se apropriar do comportamento escritor;
Elaborar listas de textos a serem lidos pelos alunos, para selecionar a próxima leitura e, quando necessário, registrar tal lista com letras móveis;
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Propor aos alunos que não escrevem convencionalmente que ditem o texto que produzirão, oralmente, a fim de pensarem sobre a linguagem
que se usa para escrever e, àqueles que já leem e escrevem, ampliem sua atuação como escritores autônomos.
Propor situações significativas para que os alunos copiem textos selecionados, atentando-se para o procedimento de escritor – escrever da direita
para a esquerda, transcrever adequadamente, distribuindo o conteúdo sobre o papel de acordo com o material selecionado;
Escrever bilhetes, individualmente ou em duplas, para diferenciar a linguagem escrita da oralidade e se apropriar do comportamento escritor;
Elaborar listas de textos a serem lidos pelos alunos, para selecionar a próxima leitura e, quando necessário, registrar tal lista com letras móveis;
Propor aos alunos que não escrevem convencionalmente que ditem o texto que produzirão, oralmente, a fim de pensarem sobre a linguagem
que se usa para escrever e, àqueles que já leem e escrevem, ampliem sua atuação como escritores autônomos.
Propor situações de produção de textos, individuais ou em grupos, onde os alunos tenham que preocupar-se com seus leitores seja quanto ao
conteúdo do texto, seja quanto aos aspectos gráficos (forma de apresentação, ilustrações etc.);
Escrever bilhetes, individualmente ou em duplas, para revisar a fim de adequar vocabulário e / ou tema, durante e ao final da produção;
Revisar, coletivamente, textos produzidos pelos alunos, a fim de intervir para que eliminem repetições indesejadas;
Registrar, com a participação dos alunos, as estratégias de planejamento, produção e revisão de textos;
Revisar, coletivamente, bons textos, de autores habilidosos com a linguagem, para que os alunos reconheçam a qualidade estética do texto e,
com o tempo, façam uso destes recursos estilísticos em suas próprias produções. Esta atividade requer que o professor selecione uma ou duas
questões a serem tematizadas, a fim de direcionar o olhar do aluno para a habilidade que pretende desenvolver.
Ditar textos instrucionais para o professor – como escriba – ou para o colega, controlando o que deve e o que não deve ser escrito;
Registrar, textos produzidos pelos alunos, oralmente, para intervir sobre o valor da pontuação, enquanto recurso para garantir sentido ao que se
pretende comunicar;
Registrar, junto com os alunos, regras, regulamentos, receitas entre outras instruções, de atividades por eles vivenciadas, assegurando a
explicitação das informações e procedimentos essenciais;
Elaborar, junto com os alunos, calendários, agendas, avisos, bilhetes e listas, a fim de ensiná-los a comunicar fatos, anunciar acontecimentos
e/ou ordenar materiais disponíveis em sala de aula.
Solicitar que os alunos organizem listas em ordem alfabética, com o prenome, de todos que estudam na classe;
Solicitar que os alunos organizem listas em ordem alfabética, com o nome e sobrenome de todos que estudam na classe;
Organizar listas, em ordem alfabética, de palavras que têm as mesmas letras, nas mesmas posições, inicialmente, exemplo: bolo e bolacha;
Elaborar junto com os alunos, bilhetes com funções sociais reais, no cotidiano da escola;
Solicitar, que inicialmente em duplas, depois individualmente, os alunos registrem parlendas ou cantigas, vivenciadas em situações lúdicas na
escola;
Entregar para os alunos, parlendas ou canções que sabem de cor, sem segmentação, para que possam segmentá-la;
Propor que os alunos reescrevam, coletivamente, textos que conhecem, tendo o professor como escriba, a fim de ser modelo de escritor mais
experiente para os alunos;
Possibilitar que os alunos participem de situações de produção textual coletiva, tendo o professor como escriba e interventor que garanta
pensarem sobre: a textualidade; a ortografia, a intencionalidade do texto e sua distribuição gráfica no papel, orientando, inclusive, sobre a
paragrafação.
Elaborar cartazes, junto com os alunos, como suporte para atividades a serem desenvolvidas, posteriormente;
Planejar, junto com os alunos, as etapas para produção de um texto, a ser trabalhado numa sequência didática – planejar o que irá escrever, rever
enquanto escreve, escrever entre várias possibilidades e rever após a escrita;
Propor atividades de reescrita coletiva, assegurando a seleção e utilização de linguagem, organização e expressões próprias do gênero;
Propor atividades de escrita coletiva, assegurando a seleção e utilização de linguagem, organização e expressões próprias do gênero;
Propor que os alunos leiam e releiam (ou ouçam e ouçam novamente) o que já foi escrito para assegurar a coerência com o que está por escrever
ou para revisá-lo da perspectiva dos leitores;
Revisar, coletivamente, bons textos, de autores habilidosos com a linguagem, para que os alunos reconheçam a qualidade estética do texto e,
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com o tempo, façam uso destes recursos estilísticos em suas próprias produções. Esta atividade requer que o professor selecione uma ou duas
questões a serem tematizadas, a fim de direcionar o olhar do aluno para a habilidade que pretende desenvolver.
Conduzir a produção de texto de divulgação científica, sendo escriba e, realizando as intervenções necessárias para assegurar o respeito às
características do gênero;
Propor boas intervenções para que os alunos busquem distintas possibilidades de expressar cada ideia, cuidando, ainda, da qualidade, beleza e
precisão de cada uma das formas de escrita, para escolher aquela que melhor concretiza o que querem dizer;
Propor que os alunos explorem o calendário para organizarem linha do tempo; cartazes com os aniversariantes da classe; rotinas para atividades
de projetos desenvolvidos etc.;
Organizar, junto com os alunos, mural em sala de aula, com curiosidades de interesse da turma;
Escolher um tema e elaborar dicionários que ajude os alunos se apropriarem das informações de forma lúdica, exemplo: dicionário de animais
marinhos;
Elaborar convites para que os alunos participem de situações de intercâmbios dentro da escola, com temas previamente combinados entre alunos
e professores;
Ler anúncios publicitários e intervir para que os alunos pensem sobre os tipos de letras utilizadas, cores, imagens, disposição das imagens e
textos no papel e a relação dos recursos linguísticos com o que se pretende comunicar;
Elaborar listas, com funções sociais reais, com os alunos agrupados ou não.
Solicitar que os alunos organizem listas em ordem alfabética, de livros lidos durante o ano letivo, a fim de eleger o mais indicado pela classe e
/ ou organizar rodas de leituras interclasses;
Organizar com os alunos, listas das palavras mais utilizadas no cotidiano escolar, mas que a maioria, ainda, não tenha o domínio da grafia
correta (palavras com H, G, SS, RR e R etc.);
Intervir para que os alunos pensem sobre como a escrita de algumas palavras, pode contribuir para o registro de outras de forma correta,
observando as regularidades ortográficas (carro, carreta, carroceiro etc.);
Elaborar junto com os alunos, bilhetes com funções sociais reais, no cotidiano da escola;
Solicitar que, em duplas, os alunos leiam e sublinhem palavras utilizadas pelo autor para convencer o seu interlocutor de acordo com interesses
próprios;
Entregar para os alunos, parlendas ou canções que sabem de cor, sem segmentação, para que possam segmentá-la;
Propor que os alunos reescrevam, coletivamente, textos que conhecem, tendo o professor como escriba, a fim de ser modelo de escritor mais
experiente para os alunos;
Orientar os alunos para registrarem, em seus cadernos ou outro suporte, textos revisados coletivamente, cuidando da paragrafação, disposição
do material escrito no papel, utilização adequada de papel pautado ou utilização da letra cursiva, como treino.
Conduzir o planejamento temático com os alunos de textos a serem produzidos, coletivamente ou em duplas, orientando-os a pensarem sobre:
o tema; informações importantes, ordem em que devem ser apresentadas as informações; campo semântico (seleção de palavras) e ideias que
devem constar no final do texto (encerramento);
Conduzir o planejamento da estrutura composicional do gênero ou do estilo, do texto a ser produzido, coletivamente ou em duplas, discutindo
previamente com a classe: quem é o interlocutor, o que pretende comunicar, por que pretende comunicar, como o texto será veiculado;
Apresentar aos alunos bons modelos de textos que circulam socialmente, a fim de se apropriarem dos formatos, alternativas para diagramação,
em função do meio de veiculação e da finalidade do texto;
Propor que os alunos revisem seus textos a fim de eliminarem repetições, adequarem o conteúdo, melhorarem a fruição textual, adequarem a
linguagem, considerando os aspectos gramaticais que asseguram clareza e coerência ao texto. A revisão deve ocorrer depois que os alunos
escreveram, tendo um tempo de distanciamento entre a escrita e o início da primeira etapa de revisão, isto, faz-se necessário, para que o aluno
deixe de lado o papel de escritor e assuma o papel de revisor do próprio texto;
Intervir para que os alunos cuidem do processo de edição de seus textos, orientando-os para que eliminem todas as marcas da revisão inseridas
nos textos, escolhendo um suporte adequado e cuidando da estética / apresentação limpa e cuidadosa dos mesmos.
Assegurar que os alunos escutem a leitura de bons textos, veiculados com diferentes finalidades: anunciar, informar, noticiar, divertir, organizar
eventos e / ou tarefas etc., bem como que manuseiem os diversos suportes textuais, a fim de se apropriarem dos diferentes gêneros textuais,
compreendendo suas diferentes formas de organização composicional;
Propor que os alunos reescrevam textos já manuseados, ouvidos, memorizados, cantados e declamados, focando suas atenções no sistema de
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escrita alfabética e nas características próprias dos gêneros, escrita em versos, com a presença ou não de rimas, em prosa etc.;
Elaborar, coletivamente, os bilhetes e / ou convites a serem encaminhados aos familiares dos alunos, cuidando dos aspectos linguísticos e
discursivos;
Intervir para que os alunos observem e discutam sobre as finalidades da pontuação nos diversos textos que circulam na sala de aula, quando tem
a função de separar informações, quando é utilizada para marcar a fala do narrador e / ou a fala dos personagens etc.

Oralidade e Produção de Textos
Garantir momentos de intercâmbio oral, para aprender ouvir com atenção, valorizar a opinião dos colegas, expressar ideias, relacionando ao
tema e fazer perguntas sobre os assuntos abordados;
Propor situações as quais os alunos possam manifestar sentimentos, experiências, ideias e opiniões;
Planejar situações para que os alunos tenham que falar de maneira mais formal e assim aprenderem a se comunicar em situações como:
entrevistas, saraus literários, recitais de poemas, seminários em que possam utilizar apoios escritos;
Propor situações para que os alunos apreciem a produção oral e própria, para que aprendam a observar e avaliar os elementos necessários para
quem ouve e adequação da linguagem utilizada à situação comunicativa;
Organizar recitais de poemas, parlendas, cantoria de canções conhecidas e situações de seminários para que os alunos trabalhem a linguagem
oral;
Narrar histórias conhecidas para aprender a selecionar os aspectos relevantes e para conhecer, utilizar e se apropriar de algumas características
do texto-fonte;
Ditar ao professor cartas ou bilhetes que tenham um destinatário real e finalidade definida.
Garantir momentos de intercâmbio oral, para aprender ouvir com atenção, valorizar a opinião dos colegas, expressar ideias, relacionando ao
tema e fazer perguntas sobre os assuntos abordados;
Propor situações as quais os alunos possam manifestar sentimentos, experiências, ideias e opiniões;
Propor situações para que os alunos apreciem a produção oral e própria, para que aprendam a observar e avaliar os elementos necessários para
quem ouve e adequação da linguagem utilizada à situação comunicativa;
Propor situações de produção de texto oral, intervindo para que os alunos pensem sobre as diferenças entre o oral e o escrito, o coloquial e o
formal, o que sabe, apenas, na fala e o que faz parte do universo da escrita;
Propor que os alunos participem de representações envolvendo textos e gestos, para melhorar a qualidade da expressão gestual e corporal,
cuidando do grau de ajuste às características do texto;
Ditar ao professor, textos elaborados oralmente, a fim de regular o que se diz.
Propor que antes das produções de textos, os alunos socializem o que já sabem sobre o tema a ser abordado;
Propor que os alunos leiam em voz alta, para socializar informações com os colegas, a fim de orientar, quando necessário, a direção, a rapidez,
o volume da voz, os erros de decifração, a pronúncia etc;
Organizar a classe em diferentes tipos de agrupamentos – rodas, pequenos grupos, duplas – para garantir a circulação de informações entre os
alunos;
Garantir, pelo menos uma vez na semana, momentos coletivos, para contação de histórias, de textos já previamente selecionados e garantindo
a partir de intervenções pontuais, a ampliação ou modificação de enredos;
Ler notícias (fato) atualizadas para os alunos, garantindo espaços para discussões mediadas – alunos emitirem opiniões;
Intervir em situações vivenciadas pelos alunos, no cotidiano da sala de aula, para que utilizem em suas comunicações com os colegas as
expressões de cortesia: por favor, obrigada, com licença etc.;
Propor que os alunos, em situação comunicativa real, ditem ao professor: bilhetes, recados, convites etc.;
Garantir a participação dos alunos em brincadeiras, jogos e demais atividades lúdicas, em que tenham, antes, que discutirem as regras e/ou
memorizarem cantigas.
Orientar os alunos para que, assim como o devem fazer nas produções escritas, também planejem, revisem e registrem as apresentações orais
que pretendem realizar: cantigas, contação de causos, regras de jogos, recitação de poemas e cantoria etc.;
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Garantir atividades de produção textuais em que os alunos devam ditar, enquanto o professor atua como escriba e realiza as intervenções
necessárias, para que os alunos pensem sobre as marcas da oralidade no texto escrito e sobre a necessidade da gramaticalização nos mesmos, a
fim de assegurar clareza e coerência;
Promover atividades de oralização de textos como parlendas, versos, poemas, textos dramáticos etc., a fim de que os alunos observem as rimas
e a entonação;
Utilizar ferramentas digitais de áudio e vídeo, para potencializar as atividades de oralização de textos, tais como: o aluno pode gravar uma
recomendação de leitura para os colegas de classe, apresentar uma seleção de músicas preferidas ou, até mesmo, apresentar sua opinião sobre
determinado assunto, a fim de que o professor socialize com a classe e discuta outras opiniões após um círculo de leituras sobre o tema proposto;
Organizar rodas de conversas, intervindo para que os alunos escutem, atentamente, a opinião dos colegas, manifestem-se com respeito,
adequando seu vocabulário a situação comunicativa;
Promover rodas de recontos de histórias conhecidas, intervindo para garantir o enredo da história, a presença de caracterização dos personagens
principais etc.

Análise linguística / semiótica

Propor que os alunos escrevam, individualmente ou em duplas, o último verso de um poema, a fim de refletir sobre os critérios quantitativos e qualitativos do
registro escrito;
Possibilitar que os alunos silábicos-alfabéticos reflitam sobre a escrita e os alfabéticos sobre as questões ortográficas a partir da propositura de atividades
como: cruzadinhas, forca, bingo, respostas para adivinhas, escrita de texto de memória, textos lacunados, onde haja banco de palavras;
Solicitar que os alunos leiam, mesmo antes de o fazer convencionalmente, textos que sabem de cor, a fim de ajustar as partes do falado às partes da escrita;
Comparar palavras que comecem ou terminem com a mesma letra;
Escrever, espontaneamente, para o professor ou de próprio punho, trechos de contos conhecidos, respeitando a progressão temática, os conteúdos do texto
fonte, assim como algumas características da linguagem escrita e do registro literário, além de realizar as diferentes operações de produção de textos;
Corrigir, coletivamente, os aspectos ortográficos, nas produções dos alunos, tematizando questões como: separação das palavras (quando houver casos em
que escrevem tudo junto); uso de alguns tempos verbais, alguns termos como nomes, datas, meses, fórmulas de cortesia, fórmulas tradicionais de início e
final do conto e iniciar o uso dos sinais de pontuação;
Ler, em voz alta, poemas de autores reconhecidos e renomados, zelando pela entonação, para que os alunos identifiquem os recursos literários especiais
utilizados pelos autores, como: estilo, figuras, léxico, efeitos de rimas.
Propor aos alunos que pensem sobre o significado de determinados termos / palavras, em função de seu uso (o que significa “uma colher de chá”, numa receita
e a mesma expressão no ditado popular "vou te dar uma colher de chá”);
Propor atividade de produção de texto coletivo, onde o aluno dite e o professor atue enquanto escriba, apenas, para concentrar a atenção dos alunos nos
aspectos de composição e organização do conteúdo (elaboração do pré-texto);Propor situações em que os alunos ditem, mas o professor colabora na produção,
a fim de auxiliar no processo de composição e codificação dos aspectos convencionais da escrita;
Estimular que os alunos produzam textos complexos mesmo antes de saber escrever ou quando, ainda, possua um domínio escasso da codificação, a partir do
ditado ao professor.
Propor atividades de reescrita de textos literários, coletivamente, realizando intervenções para que os alunos articulem, com coerência, as partes que compõem
os textos;
Realizar as atividades de produção textual coletiva, fazendo boas intervenções quanto aos problemas ortográficos que precisam ser pensados pelos alunos
num determinado tempo / período. Exemplo: se as alunos já usam letras cursivas, observar o usa das maiúsculas; ou pensar sobre o uso do r, rr etc.;
Realizar a leitura interativa de bons textos literários, revelando aos alunos pouco a pouco o texto, a fim de permitir que criem expectativas, surpreendam-se,
coloquem novas interrogações a partir da análise coletiva dos aspectos linguísticos
Elaborar, junto com os alunos, listas que contenham palavras do mesmo campo semântico, a fim de que sirvam como referência para a escrita de outras
palavras e de que os alunos observem as regularidades ortográficas;
Propor atividades de escrita em que os alunos precisem consultar as listas de palavras, previamente elaboradas, para resolver possíveis dúvidas quanto às
questões ortográficas;
Reescrever, em duplas, textos conhecidos, a fim de pensar nas questões ortográficas;
Reescrever textos conhecidos, em duplas produtivas, a fim de refletir sobre o uso da pontuação, enquanto recurso que separa e/ou une ideias (efeitos de sentido
no texto);
Propor que os alunos, organizem coletivamente, parlendas conhecidas sem segmentação, tendo o professor como escriba;
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Propor que os alunos, organizem em duplas, parlendas conhecidas sem segmentação;
Propor que os alunos observem imagens e teçam a partir delas considerações sobre o conteúdo a ser comunicado, garantindo, posteriormente a devida
contextualização;
Intervir, durante a realização de leitura coletiva, para que os alunos pensem sobre o significado de algumas palavras, previamente selecionadas;
Planejar com os alunos roteiros para a escrita de textos, garantindo que pensem sobre: para que escreveremos este texto; o que pretendemos comunicar; a
quem interessa a informação; qual o gênero que melhor atende a nossa intencionalidade comunicativa; quais palavras devemos usar; quais palavras não
atendem à função do texto; como usaremos as palavras (níveis de uso da linguagem).
Ler para os alunos, diversos textos bem escritos, do mesmo gênero e intervir para que reflitam sobre: as características do gênero, estilo linguístico do autor,
encadeamento das ideias e como se complementam, recursos utilizados pelo autor para garantir o diálogo entre as ideias apresentadas no texto;
Realizar antes de apresentar um texto para os alunos, uma leitura prévia e planejar as devidas intervenções, tendo, sempre, como foco, uma questão a se pensar
por vez;
Propor que os alunos organizem textos, previamente, fatiados pelo professor, intervindo para que garantam a progressão temática e a coerência entre as ideias
apresentadas;
Propor que os alunos preencham textos lacunados com palavras dispostas em banco, cujo sentidos sejam conhecidos pelos mesmos, a fim de garantir a
propriedade vocabular;
Reescrita de textos conhecidos pelos alunos, tendo o professor como escriba e interventor, a fim de garantir a reflexão sobre a escrita e a organização textual.
Ler em voz alta para os alunos, utilizando suporte escrito socializado, como lousa, projetor etc., a fim de modelizar para os alunos os procedimentos de leitura,
fazendo o ajuste entre o texto oralizado e o escrito;
Propor situações de produção de textos, assumindo o papel de escriba, a fim de que os alunos pensem tanto sobre os princípios da escrita alfabética, quanto
da linguagem que se usa para escrever;
Registrar os textos produzidos, oralmente, pelos alunos, intervindo para que reflitam sobre a grafia de determinadas palavras, as características dos textos,
enquanto se apropriam, também, das diferentes práticas sociais nas quais a escrita se faz presente;
Propor que os alunos realizem leituras de rótulos, placas de sinalização, panfletos e outros textos que circulam fora da escola, a fim de conhecerem as letras
do alfabeto grafadas de diferentes formas, observarem e pensarem sobre os efeitos de sentidos provocados pela utilização de um determinado tipo de letra,
cor e / ou imagem;Planejar, oralmente, os textos a serem produzidos pelos alunos, coletivamente ou em duplas, intervindo para que discutam: quem receberá
o texto, qual a informação importante, qual o melhor suporte e a linguagem mais adequada a fim de garantir clareza;
Intervir, após a leitura de um texto, para que os alunos pensem sobre qual a intenção do autor, onde veiculou seu texto, quem é o seu interlocutor, qual a
ordem dos fatos ou acontecimentos, será possível alterar a ordem dos acontecimentos garantindo uma boa história etc.
Propor que os alunos realizem, em duplas, a leitura de textos não segmentados, assim começam a compreender a necessidade de não se aglutinar as palavras,
sobretudo, quando, ainda escrevem em letra bastão;
Apresentar aos alunos textos a serem lidos, pelo professor, em letra cursiva, uma vez que este tipo de letra favorece a observação dos “espaços em brancos”;
Propor que os alunos, registrem textos que sabem de cor, utilizando o computador, dessa forma, ao teclar a barra de espaço, observam com mais atenção as
possibilidades ou não de separar ou aglutinar letras, garantindo legibilidade ao sentido que se pretende dar ao texto e / ou palavra;
Propor aos alunos que revisem, após o discurso, os aspectos linguísticos necessários à melhoria da qualidade do texto, tais como: paragrafação, pontuação,
repetição de palavras – coesão, ortografia entre outros, cuidando sempre, para focalizar um aspecto de cada vez.

4º ANO
CAMPO DE ATUAÇÃO: TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO

PRATICAS DE
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBEJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES
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Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

1, 2, 3

Reconstrução das condições
de produção e
recepção de textos

Estratégia de leitura

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

2, 3

Estratégia de leitura

1, 2, 3

Estratégia de leitura

1, 2, 3, 5, 7

Planejamento detexto

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

2, 3, 5

Revisão de textos

2, 3, 5, 10

Edição de textos

tecnologia

(EF15LP04) Identificar o efeito de
sentido produzido pelo uso de
recursos expressivos gráfico-visuais
em textos multissemióticos.
(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do
professor, o texto que será produzido,
considerando
a
situação
comunicativa, os interlocutores
(quem escreve/para quem escreve);
a finalidade ou o propósito (escrever
para quê); a circulação (onde o texto
vai circular); o suporte (qual é o
portador do texto); a linguagem,
organização e forma do texto e seu
tema, pesquisando em meios
impressos ou digitais, sempre que
for preciso, informações necessárias
à produção do texto, organizando em
tópicos os dados e as fontes
pesquisadas.
(EF15LP06) Reler e revisar o texto
produzido com a ajuda do professor
e a colaboração dos colegas, para
corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo
cortes, acréscimos, reformulações,
correções de ortografia e pontuação.
(EF15LP07) Editar a versão final do
texto, em colaboração com os
colegas e com a ajuda do professor,
ilustrando, quando for o caso, em
suporte adequado, manual ou digital.
(EF15LP08)
Utilizar
software,
inclusive programas de edição de
texto, para editar e publicar os textos
produzidos, explorando os recursos
multissemióticos disponíveis.

10

Utilização
digital

3, 5

(EF15LP09)
Expressar-se
em
situações de intercâmbio oral com
Oralidade pública/ intercâmbio clareza, preocupando-se em ser
conversacional em sala de aula

Oralidade

de

(EF15LP01) Identificar a função
social de textos que circulam em
campos da vida social dos quais
participa cotidianamente (a casa, a
rua, a comunidade, a escola) e nas
mídias impressa, de massa e digital,
reconhecendo para que foram
produzidos, onde circulam, quem os
produziu e a quem se destinam.
(EF15LP02)
Estabelecer
expectativas em relação ao texto que
vai
ler
(pressuposições
antecipadoras dos sentidos, da forma
e da função social do texto),
apoiando-se em seus conhecimentos
prévios sobre as condições de
produção e recepção desse texto, o
gênero, o suporte e o universo
temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens,
dados da própria obra (índice,
prefácio
etc.),
confirmando
antecipações
e
inferências
realizadas antes e durante a leitura de
textos, checando a adequação das
hipóteses realizadas.
(EF15LP03) Localizar informações
explícitas em textos.
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Escuta atenta
3

Características da
conversação espontânea

1, 3

Aspectos não linguísticos
(paralinguísticos) no ato da
fala

3

Relato oral/registro formal e
informal

3

Decodificação/ fluência
leitura

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

8

de

Formação de leitor

Compreensão
2, 3
Estratégia de leitura

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

2, 3, 5

Construção
do
sistema
alfabético/ convenções da
escrita

Construção
do
sistema
alfabético/ estabelecimento de
relações
anafóricas
na
referenciação
e construção da coesão

compreendido pelo interlocutor e
usando a palavra com tom de voz
audível, boa articulação e ritmo
adequado.
(EF15LP10) Escutar, com atenção,
falas de professores e colegas,
formulando perguntas pertinentes ao
tema e solicitando esclareci- mentos
sempre que necessário.
(EF15LP11)Reconhecer
características
da
conversação
espontânea presencial, respeitando
os turnos de fala, selecionando e
utilizando, durante a conversação,
formas de tratamento adequadas, de
acordo com a situação e a posição do
interlocutor.
(EF15LP12) Atribuir significado a
aspectos
não
linguísticos
(paralinguísticos) observados na fala,
como direção do olhar, riso, gestos,
movimentos
da
cabeça
(de
concordância ou discordância),
expressão corporal, tom de voz.
(EF15LP13) Identificar finalidades da
interação
oral
em
diferentes
contextos comunicativos (solicitar
informações, apresentar opiniões,
informar, relatar experiências etc.).
(EF35LP01) Ler e compreender
silenciosamente e, em seguida, em
voz alta, com autonomia e fluência,
textos curtos com nível de textualidade adequado.
(EF35LP02) Selecionar livros da
biblioteca e/ ou do cantinho de
leitura da sala de aula e/ou
disponíveis em meios digitais para
leitura individual, justificando a
escolha e compartilhando com os
colegas sua opinião, após a leitura.
(EF35LP03) Identificar a ideia
central do texto, demonstrando
compreensão global.
(EF35LP06) Recuperar relações entre
partes de um texto, identificando
substituições
lexicais
(de
substantivos por sinônimos) ou
pronominais (uso de pronomes
anafóricos – pessoais, possessivos,
demonstrativos) que contribuem para
a continuidade do texto.
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir
um
texto,
conhecimentos
linguísticos e gramaticais, tais como
ortografia,
regras
básicas
de
concordância nominal e verbal,
pontuação (ponto-final, ponto de
exclamação, ponto de interrogação,
vírgulas em enumerações) e pontuação
do discurso direto, quando for o caso.
(EF35LP08) Utilizar, ao produzir
um texto, recursos de referenciação
(por substituição lexical ou por
pronomes pessoais, possessivos e
demonstrativos),
vocabulário
apropriado ao gênero, recursos de
coesão
pronominal
(pronomes

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
645 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

Planejamento
de
texto/progressão temática e
paragrafação
Oralidade
Forma de composição
gêneros orais

de

3, 6

Oralidade

3, 4

Análise linguística/ semiótica
(ortografização)

Variação linguística

2,3

Construção
do
sistema
alfabético e da ortografia

2

Construção
do
sistema
alfabético e da ortografia

2, 3

2

2, 3

Morfologia

Construção
do
sistema
alfabético e da ortografia

Conhecimento do alfabeto do
português do Brasil/ ordem
alfabética/ polissemia

anafóricos) e articuladores de
relações de sentido (tempo, causa,
oposição, conclusão, comparação),
com nível suficiente de informatividade.
(EF35LP09) Organizar o texto em
unidades de sentido, dividindo-o em
parágrafos segundo as normas
gráficas e de acordo com as características do gênero textual.
(EF35LP10) Identificar gêneros do
discurso
oral,
utilizados
em
diferentes situações e contextos
comunicativos, e suas características
linguístico-expressivas
e
composicionais
(con- versação
espontânea, conversação telefônica,
entrevistas pessoais, entrevistas no
rádio ou na TV, debate, noticiário de
rádio e TV, narração de jogos
esportivos no rádio e TV, aula,
debate etc.).

(EF35LP11)
Ouvir
gravações,
canções, textos falados em diferentes
variedades linguísticas, identificando
características regionais, urbanas e
rurais da fala e respeitando as
diversas variedades linguísticas
como características do uso da
língua por diferentes grupos
regionais ou diferentes culturas
locais,
rejeitando
preconceitos
linguísticos.
(EF35LP12) Recorrer ao dicionário
para esclarecer dúvida sobre a escrita
de palavras, especialmente no caso
de palavras com relações irregulares
fonema-grafema.
(EF35LP13) Memorizar a grafia de
palavras de uso frequente nas quais
as relações fonema-grafema são
irregulares e com h inicial que não
representa fonema.
(EF35LP14) Identificar em textos e
usar na produção textual pronomes
pessoais,
possessivos
e
demonstrativos
como
recurso
coesivo anafórico.
(EF04LP01)
Grafar
palavras
utilizando regras de correspondência
fonema-grafema regulares diretas e
contextuais.
(EF04LP02)
Ler
e
escrever,
corretamente, palavras com sílabas
VV e CVV em casos nos quais a
combinação VV (ditongo) é reduzida
na língua oral (ai, ei, ou).
(EF04LP03) Localizar palavras no
dicionário
para
esclarecer
significados,
reconhecendo
o
significado mais plausível para o
contexto que deu origem à consulta.
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2

Conhecimento das diversas
grafias
do
alfabeto/
acentuação
Pontuação

(EF04LP05) Identificar a função na
leitura e usar, adequadamente na
escrita, ponto-final, de interrogação,
de exclamação, dois-pontos e
travessão em diálogos (discurso
direto); vírgula em enumerações e
em separação de vocativo e de
aposto.
(EF04LP06) Identificar em textos e
usar na produção textual a
concordância entre substantivo ou
pronome
pessoal
e
verbo
(concordância verbal).

2, 3

Morfologia

2, 3, 5

2

(EF04LP04) Usar acento gráfico
(agudo
ou
circunflexo)
em
paroxítonas terminadas em -i(s),
-l, -r, -ão(s).

(EF04LP07) Identificar em textos e
usar na produção textual a
concordância
entre
artigo,
substantivo e adjetivo (concordância
no grupo nominal).

Morfossintaxe

(EF04LP08) Reconhecer e grafar,
corretamen- te, palavras derivadas
com os sufixos-agem, -oso, -eza, izar/-isar (regulares morfológicas).

Morfologia

CAMPO DE ATUAÇÃO: VIDA COTIDIANA
PRATICAS DE
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBEJETOS DE
CONHECIMENTO

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

2, 3, 9

Leitura de imagens
narrativas visuais

2, 3

Compreensão em leitura

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)
2, 3, 5, 6

Escrita colaborativa

HABILIDADES
em

(EF15LP14) Construir o sentido de
histórias em quadrinhos e tirinhas,
relacionando imagens e palavras e
interpretando recursos gráficos (tipos de balão, de letra, onomatopeia).
(EF04LP09) Ler e compreender,
com autonomia, boletos, faturas e
carnês, dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, de acor do
com as convenções do gênero
(campos, itens elencados, medidas
de consumo, código de barras),
considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.
(EF04LP10) Ler e compreender,
com autonomia, cartas pessoais de
reclamação, dentre outros gêneros
do campo da vida cotidiana, de
acordo com as convenções do gênero
carta, considerando a situação
comunicativa
e
o
tema/assunto/finalidade do texto.
(EF04LP11) Planejar e produzir,
com autonomia, cartas pessoais de
reclamação, dentre outros gêneros
do campo da vida cotidiana, de
acordo com as convenções do gênero
carta e com a estrutura própria desses
textos
(problema,
opinião,
argumentos),
considerando
a
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situação
comunicativa
e
o
tema/assunto/finalidade do texto.
(EF04LP12) Assistir, em vídeo
digital, a progra- ma infantil com
instruções de montagem, de jogos e
brincadeiras e, a partir dele, planejar
e produzir tutoriais em áudio ou
vídeo.

Oralidade
3, 10

Produção de texto oral

Análise linguística/ semiótica
(ortografização)
2, 3, 5

Forma de composição do
texto

(EF04LP13) Identificar e reproduzir,
em textos injuntivos, instrucionais
(instruções de jogos digitais ou
impressos), a formatação própria
desses textos (verbos imperativos,
indicação de passos a serem
seguidos) e formato espe- cífico dos
textos orais ou escritos desses gêneros
(lista/apresentação de materiais e
instruções/passos de jogo).

CAMPO DE ATUAÇÃO: ARTÍSTICO-LITERÁRIO
PRATICAS DE
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

8,9

1, 2, 3, 9

9

1, 2, 3, 9

OBEJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES
(EF15LP15) Reconhecer que os textos
literários fazem parte do mundo do
imaginário e apre- sentam uma
dimensão lúdica, de encantamento;
valorizá-los em sua diversidade
cultural, como patrimônio artístico da
humanidade.

Formação do leitor literário

Leitura
colaborativa
autônoma

e

Apreciação estética/estilo

Formação
do
literário/leitura
multissemiótica

leitor

Oralidade
3, 5, 9

(EF15LP16) Ler e compreender, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor e, mais tarde, de
maneira autônoma, textos narrativos
de maior porte como contos (populares, de fadas, acumulativos, de
assombração etc.) e crônicas.
(EF15LP17)
Apreciar
poemas
visuais e concretos, observando
efeitos de sentido criados pelo
formato do texto na página,
distribuição e diagramação das letras,
pelas ilustrações e por outros efeitos
visuais.
(EF15LP18) Relacionar texto com
ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF15LP19) Recontar oralmente,
com e sem apoio de imagem, textos
literários lidos pelo professor.

Contagem de histórias

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)
1, 2, 3, 9

Formação do leitor literário

2, 3, 4, 5

Formação
do
literário/leitura
multissemiótica

leitor

(EF35LP21) Ler e compreender, de
forma autônoma, textos literários de
diferentes gêneros e extensões,
inclusive aqueles sem ilustrações,
estabelecendo preferências por
gêneros, temas, autores.
(EF35LP22) Perceber diálogos em
textos narrativos, observando o
efeito de sentido de verbos de
enunciação e, se for o caso, o uso de
variedades linguísticas no discurso
direto.
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3, 9

Apreciação estética/estilo

2, 3, 9

Textos dramáticos

Escrita
autônoma
compartilhada

e

3, 5, 9

Escrita
autônoma
compartilhada

e

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

3, 9

Escrita autônoma

Oralidade
3, 9

Declamação

Análise linguística/ semiótica
(ortografização)
2, 3, 9

Formas de composição de
narrativas

2, 3

Discurso direto e indireto

3, 9

Forma de composição de
textos poéticos

2, 3, 9

Forma de composição de
textos poéticos visuais

Forma de composição de
textos dramáticos

(EF35LP23) Apreciar poemas e
outros
textos
versificados,
observando rimas, aliterações e
diferentes modos de divisão dos
versos, estrofes e refrãos e seu efeito
de sentido.
(EF35LP24) Identificar funções do
texto dramático (escrito para ser
encenado) e sua organização, por
meio de diálogos entre persona- gens
e marcadores das falas das
personagens e de cena.
(EF35LP25)
Criar
narrativas
ficcionais, com certa autonomia,
utilizando detalhes descritivos,
sequências de eventos e imagens
apropriadas para sustentar o sentido
do texto e marcadores de tempo,
espaço e de fala de personagens.
(EF35LP26) Ler e compreender,
com certa autonomia, narrativas
ficcionais que apresentem cenários e
personagens, observando os elementos da estrutura narrativa: enredo,
tempo, espaço, personagens, narrador
e a construção do discurso indireto e
discurso direto.
(EF35LP27) Ler e compreender,
com certa autonomia, textos em
versos, explorando rimas, sons e
jogos de palavras, imagens poé- ticas
(sentidos figurados) e recursos
visuais e sonoros.
(EF35LP28) Declamar poemas,
com
entonação,
postura
e
interpretação adequadas.
(EF35LP29)
Identificar,
em
narrativas, cenário, personagem
central, conflito gerador, resolução e
o ponto de vista com base nos quais
histórias são narradas, diferenciando
narrativas em primeira e terceira
pessoas.
(EF35LP30) Diferenciar discurso
indireto
e
discurso
direto,
determinando o efeito de sentido de
verbos de enunciação e explicando o
uso de variedades linguísticas no
discurso direto, quando for o caso.
(EF35LP31) Identificar, em textos
versificados, efeitos de sentido
decorrentes do uso de recursos
rítmicos e sonoros e de metáforas.
(EF04LP26) Observar, em poemas
concretos, o formato, a distribuição e
a diagramação das letras do texto na
página.
(EF04LP27) Identificar, em textos
dramáticos, marcadores das falas das
personagens e de cena.
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CAMPO DE ATUAÇÃO: PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA
PRATICAS DE
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

1, 2, 3, 7

OBEJETOS DE
CONHECIMENTO
Pesquisa

Oralidade
3

Escuta de textos orais

Oralidade
3, 6

2, 3, 5

Compreensão detextos orais

Planejamento de texto oral/
exposição oral

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)
Compreensão em leitura

3

Imagens analíticas em textos

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

2, 3, 5

Produção de textos

Escrita autônoma

Análise linguística/ semiótica
(ortografização)
2, 3, 5

Forma de composição dos
textos/coesão e articuladores

HABILIDADES
(EF35LP17) Buscar e selecionar,
com o apoio do professor,
informações de interesse sobre
fenômenos sociais e naturais em
textos que circulam em meios
impressos ou digitais.
(EF35LP18) Escutar, com atenção,
apresentações
de
trabalhos
realizadas por colegas, formulando
perguntas pertinentes ao tema e
solicitando esclarecimentos sempre
que necessário.
(EF35LP19) Recuperar as ideias
principais em situações formais de
escuta de exposições, apresentações
e palestras.
(EF35LP20) Expor trabalhos ou
pesquisas escolares em sala de aula,
com
apoio
de
recursos
multissemióticos
(imagens,
diagrama, tabelas etc.), orientando-se
por roteiro escrito, planejando o
tempo de fala e adequando a linguagem à situação comunicativa.
(EF04LP19) Ler e compreender
textos expositivos de divulgação
científica
para
crianças,
considerando
a
situação
comunicativa e o tema/assunto do
texto.
(EF04LP20) Reconhecer a função de
gráficos, diagramas e tabelas em
textos, como forma de apresentação
de dados e informações.
(EF04LP21) Planejar e produzir textos
sobre temas de interesse, com base
em resultados de observações e
pesquisas em fontes de informações impressas ou eletrônicas,
incluindo,
quando
pertinente,
imagens e gráficos ou tabelas
simples, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do
texto.
(EF04LP22) Planejar e produzir,
com certa autonomia, verbetes de
enciclopédia infantil, digitais ou
impressos, considerando a situação
comunicativa
e
o
tema/assunto/finalidade do texto.
(EF04LP23) Identificar e reproduzir,
em verbetes de enciclopédia infantil
digitais ou im- pressos, a formatação
e diagramação específica desse
gênero (título do verbete, definição,
detalhamento,
curiosidades),
considerando
a
situação
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.
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Forma de composição dos
textos/adequação do texto às
normas de escrita

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)
2, 3, 5

PRATICAS DE
LINGUAGEM

Escrita autônoma

CAMPO DE ATUAÇÃO: VIDA PÚBLICA
COMPETÊNCIAS
OBJETOS DE
ESPECÍFICAS
CONHECIMENTO

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)
2, 3, 6, 7

Escrita colaborativa

Análise linguística/ semiótica
(ortografização)
2, 3, 5

Forma de composição dos
textos

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)
2, 3
Compreensão em leitura
2, 3, 6

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)
2, 3, 5

Escrita colaborativa

Oralidade
2, 3, 5, 10

Planejamento e produção de
texto

(EF04LP24) Identificar e reproduzir,
em seu formato, tabelas, diagramas e
gráficos em relatórios de observação
e pesquisa, como for- ma de
apresentação
de
dados
e
informações.
(EF04LP25) Planejar e produzir,
com certa autonomia, verbetes de
dicionário, digitais ou impressos,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do
texto.

HABILIDADES
(EF35LP15) Opinar e defender
ponto de vista sobre tema polêmico
relacionado a situações vivenciadas
na escola e/ou na comunidade, utilizando registro formal e estrutura
adequada
à
argumentação,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF35LP16) Identificar e reproduzir,
em notícias, manchetes, lides e corpo
de notícias simples para público
infantil e cartas de reclamação
(revista infantil), digitais ou
impressos, a formata- ção e
diagramação específica de cada um
desses gêneros, inclusive em suas
versões orais.
(EF04LP14) Identificar, em notícias,
fatos,
participantes,
local
e
momento/tempo da ocorrência do fato
noticiado.
(EF04LP15) Distinguir fatos de
opiniões/sugestões
em
textos
(informativos, jornalísticos, publicitários etc.).
(EF04LP16) Produzir notícias sobre
fatos ocorridos no universo escolar,
digitais ou impressas, para o jornal
da escola, noticiando os fatos e seus
atores e comentando decorrências,
de acordo com as convenções do
gênero notícia e considerando a
situação comunicativa e o tema/
assunto do texto.
(EF04LP17)
Produzir
jornais
radiofônicos ou televisivos e
entrevistas veiculadas em rádio, TV
e na internet, orientando-se por roteiro
ou
texto
e
demonstrando
conhecimento dos gêneros jornal
falado/televisivo e entrevista.
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Análise linguística/ semiótica
(ortografização)
3

Forma de composição dos
textos

(EF04LP18) Analisar o padrão
entonacional e a expressão facial e
corporal de âncoras de jornais
radiofônicos ou televisivos e de
entrevistadores/ entrevistados.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Leitura e Produção de Textos

Ler textos de divulgação científica, quinzenalmente, pelo menos, a fim de potencializar as aprendizagens, a partir de boas intervenções;
Propor práticas diárias de leitura de textos memorizados, enquanto houver alunos que não leem convencionalmente, a fim de apoiarem-se na
decodificação e antecipação;
Propor que os alunos leiam listas de nomes, de títulos de histórias conhecidas ou de personagens, para localizar informações, previamente,
definidas pelo professor;
Ler histórias em quadrinhos, possibilitando que os alunos antecipem o que virá após cada sequência lida;
Ler a lista de nomes para organizá-la em ordem alfabética;
Ler parlendas memorizadas, a fim de ajustar partes do falado a partes do escrito;
Preencher cruzadinhas com banco de palavras, apoiando-se na decodificação;
Identificar a resposta de uma adivinha, dentre várias possibilidades, apoiando-se na seleção, antecipação, verificação e decodificação.
Ler textos de divulgação científica, para conhecer as partes que o compõe e identificar seu portador;
Propor situações para que os alunos identifiquem as partes de uma agenda;
Realizar leituras compartilhadas e propor que os alunos as façam, a fim de ensinar sobre a entonação e organização dos textos em diferentes
suportes.
Adequação: Propor situações de leitura de bons textos ou de produções dos alunos, considerando a intenção do autor, se o nível da linguagem
usada é adequado ao destinatário do texto e se o tipo de texto é adequado para comunicar o que se pretende;
Coerência: Ler bons textos para que os alunos identifiquem a precisão do significado das palavras (sinônimos, antônimos, polissemia e regras
de derivação); a precisão do sentido global do texto e seu ajuste à intencionalidade e à situação comunicativa;
Coesão: Ler bons textos para que os alunos identifiquem as formas e variações das palavras que indicam a concordância de gêneros, tempos
verbais e que concretizam as circunstâncias do texto.
Ler textos de divulgação científica para identificar suas características;
Ler a lista de nomes dos alunos, a fim de organizar a agenda de aniversário da classe*;
Ler cantigas, parlendas e textos da tradição oral, considerando a especificidade do texto literário;
Ler textos enumerativos bem elaborados, intervindo para que os alunos identifiquem sua função social e os elementos que os estruturam;
Planejar boas intervenções para potencializar as aprendizagens dos alunos, quanto aos indicadores contextuais e textuais nos gêneros literários;
Realizar em textos lidos, a comparação entre dois termos, reconhecendo os efeitos de sentidos provocados pelo uso das figuras de linguagem.
Propor que os alunos tentem contar histórias em quadrinhos a partir da leitura de imagens;
Assegurar que os alunos identifiquem as imagens propostas em cruzadinhas sem banco de palavras;
Ler por si mesmo foto legenda, utilizando-se de índices contextuais para antecipar, inferir e validar o que está escrito.
Apresentar aos alunos os suportes que veiculam textos de divulgação científica;
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Apresentar aos alunos várias possibilidades para organizar uma agenda.
Ler bons textos literários para que os alunos reconheçam as fórmulas utilizadas pelo autor para descrever cenários, personagens, espaços e
desenvolver o enredo. Ressalta-se que, apenas, um aspecto de cada vez deve ser analisado.
Ler bons textos literários, a fim de desenvolver o gosto pela leitura e apreciar boas construções textuais;
Ler textos bem elaborados, de autores renomados, a fim de oportunizar o acesso a textos de boa qualidade;
Propor roda de leitura para os alunos, quinzenalmente, indicarem textos a serem apreciados pelos colegas.
Ler para partilhar com os colegas da classe bons textos;
Ler piadas, adivinhas e histórias em quadrinhos para se divertir;
Propor situações de leitura com o propósito de informar e conhecer o conteúdo de noticiais, a partir de leitura realizada pelo professor.
Ler textos instrucionais, semanalmente, a fim de potencializar as aprendizagens, a partir de boas intervenções;
Ler textos instrucionais, como: receitas, regras de brincadeiras e manuais, para localizar informações que garantam a realização do que prescreve
o texto lido;
Ler títulos de textos e receitas e propor boas intervenções para que os alunos antecipem o conteúdo que compõe o texto;
Propor situações em que os alunos se apoiem nas informações disponíveis nos textos, relacionadas à diagramação e outros recursos para fazerem
antecipações e verificá-las;
Ler, antes de saber ler convencionalmente, dois textos, dos quais se conhece o tema, a fim de localizar informações e compará-las.
Garantir que os alunos tenham acesso a uma diversidade de textos instrucionais, a fim de se familiarizarem com esse gênero textual e,
conhecerem os comportamentos e procedimentos de leitor relacionados a ele;
Garantir momentos para que os alunos manipulem os diversos suportes textuais, quando houver, ou em sala de aula, a partir da organização de
cantos de leitura;
Organizar todas de leitura, para que os alunos indiquem bons textos e / ou livros aos seus pares.
Adequação: Propor situações de leitura de bons textos ou de produções dos alunos, considerando a intenção do autor, se o nível da linguagem
usada é adequado ao destinatário do texto e se o tipo de texto é adequado para comunicar o que se pretende;
Coerência: Ler bons textos para que os alunos identifiquem a precisão do significado das palavras (sinônimos, antônimos, polissemia e regras
de derivação); a precisão do sentido global do texto e seu ajuste à intencionalidade e à situação comunicativa;
Coesão: Ler bons textos para que os alunos identifiquem as formas e variações das palavras que indicam a concordância de gêneros, t empos
verbais e que concretizam as circunstâncias do texto.
Ler bons textos literários para que os alunos reconheçam as fórmulas estabelecidas para o princípio e o final das histórias – era uma vez...e,
viveram felizes para sempre...;
Propor que os alunos leiam imagens, foto legendas e / ou ilustrações de textos não conhecidos, a fim de anteciparem seu conteúdo / tema;
Ler textos instrucionais, identificando as características do gênero textual;
Ler textos instrucionais bem elaborados, intervindo para que os alunos identifiquem sua função social e os elementos que os estruturam;
Propor leitura de bilhetes, avisos e convites, intervindo para que os alunos identifiquem as semelhanças em tais construções textuais;
Ler por si mesmo textos diversos, utilizando-se de índices linguísticos e contextuais para antecipar, inferir e validar o que está escrito;
Solicitar que os alunos localizem informações em calendários, agendas e sumários / índices de livros.
Ler por si mesmo foto legenda, utilizando-se de índices contextuais para antecipar, inferir e validar o que está escrito;
Propor que os alunos selecionem imagens, em fontes digitais ou não, para ilustrarem textos instrucionais – receitas, brincadeiras – a fim de
garantir a compreensão do conteúdo / tema.
Apresentar aos alunos diferentes suportes, onde veiculam textos instrucionais;
Cuidar da qualidade dos portadores textuais ofertados aos alunos, a fim de garantir um material legível, de boa qualidade literária e com
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linguagem adequada ao que se pretende ensinar;
Apresentar aos alunos, diversos suportes que veiculam sumários e índices.
Propor leituras de bons textos para que os alunos identifiquem as características dos personagens, de acordo com o gênero;
Propor leituras, realizando boas intervenções, para que os alunos reconheçam se o narrador está em 1ª ou 3ª pessoa;
Ler trechos que descrevam personagens ou cenários de histórias conhecidas pelos alunos, para que descubram de que história foram retirados
(exemplo: tinha lábios vermelhos como o sangue, os cabelos pretos como o ébano e era branca como a neve);
Promover discussões a respeito da linguagem utilizada e do papel das descrições nas histórias – como o uso das palavras e expressões podem
servir para causar efeitos desejados e como a descrição de ambientes pode criar suspenses e diferentes climas na história.
Propor a leitura de textos literários diversos, garantindo a diversidade de culturas;
Ler bons textos literários e incentivar que os alunos manifestem sentimentos e emoções a partir da escuta;
Realizar boas leituras para que os alunos ampliem seu universo linguístico e vocabulário, conheçam estruturas diferentes de construção das
frases e experimentem novas formas da linguagem com o uso de metáforas ou de outras figuras de retórica.
Ler textos instrucionais, a fim de localizar informações, solicitadas pelo professor;
Apresentar aos alunos, como alternativa para apreciação e diversão, textos literários, previamente selecionados;
Prever momentos na rotina semanal para que os alunos possam ler uns para os outros.
Propor intervenções que provoquem nos alunos o desejo de extrair, buscar nos textos de divulgação científica, informações e ser capaz de
aprender com elas;
Intervir para que em leitura de listas de um mesmo campo semântico, os alunos pensem sobre: letras iniciais e finais dos nomes, apoiem-se em
escritas já conhecidas e antecipem o que pode estar escrito numa palavra desconhecida;
Levar para a classe um conjunto de textos, previamente selecionados, e orientar para que os alunos busquem informações acerca de um tema,
dando pistas sobre a partir da organização de cada suporte ou texto fonte (livro, jornal, revistas em geral, livros ilustrados);
Ler para selecionar informações sobre temas já discutidos, oralmente, pela classe;
Ler, propondo boas intervenções, para que os alunos possam inferir o sentido de uma palavra dentro do contexto.
Selecionar mediante opções variadas o portador textual correto, localizar informação no índice, avaliar se a informação está de acordo com o
que se deseja, apoiando-se no conhecimento sobre o sistema, ilustrações, diagramação entre outros;
Orientar para que os alunos marquem nos textos lidos, passagens importantes, façam anotações ou resumos, retomando no futuro os pontos
principais;
Garantir momentos para que os alunos manipulem os diversos suportes textuais, quando houver, ou em sala de aula, a partir da organização de
cantos de leitura;
Organizar rodas de leitura, para que os alunos indiquem bons textos e / ou livros aos seus pares.
Adequação: Propor situações de leitura de bons textos ou de produções dos alunos, considerando a intenção do autor, se o nível da linguagem
usada é adequado ao destinatário do texto e se o tipo de texto é adequado para comunicar o que se pretende;
Coerência: Ler bons textos para que os alunos identifiquem a precisão do significado das palavras (sinônimos, antônimos, polissemia e regras
de derivação); a precisão do sentido global do texto e seu ajuste à intencionalidade e à situação comunicativa;
Coesão: Ler bons textos para que os alunos identifiquem as formas e variações das palavras que indicam a concordância de gêneros, tempos
verbais e que concretizam as circunstâncias do texto.
Propor que os alunos reconstruam ou ordenem textos fragmentados, assegurando a correta apresentação das ideias e/ou informações;
Analisar com os alunos, os elementos constitutivos de textos enumerativos – listas, formulários, agendas, índices, cartazes, enciclopédias etc. –
a fim de que observem a disposição vertical ou em quadros, ou tabelas; o uso de recursos como travessão, asteriscos e que podem estar
constituídos em textos específicos ou incorporados a textos mais amplos, como: índice de um livro ou uma ilustração;
Propor sequências de leitura de textos informativos – jornais, revistas, livros de divulgação, folhetos, notícias, anúncios, convites e avisos –
realizando boas intervenções, para que os alunos pensem sobre as características específicas de cada modelo.
Intervir para que os alunos antecipem o que pode estar escrito, observando imagens, legendas, gráficos, títulos e subtítulos para ter uma ideia
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geral do conteúdo.
Possibilitar que os alunos tenham acesso aos textos de divulgação científica, em diferentes portadores, a fim de desenvolverem procedimentos
de pesquisas e estudos;
O professor deve cuidar da qualidade dos portadores textuais ofertados aos alunos, a fim de garantir um material legível, de boa qualidade
literária e com linguagem adequada ao que se pretende ensinar.
Ler para os alunos, intervindo para que observem a disposição dos parágrafos no texto, como indício que facilita a compreensão;
Ler para os alunos, intervindo para que extraiam de cada parágrafo a ideia principal;
Propor atividades de leitura solicitando que os alunos relacionem ou classifiquem textos distintos. Exemplo: nomes de animais, objetos ou
personagens, com sua descrição; definições de palavras, com a palavra adequada; pequenas notícias com suas manchetes ou com seções do
jornal; textos de anúncios com o logotipo; enunciados de problemas com sua resolução aritmética; listas de animais estudados, com conjuntos
semânticos que interessa categorizar.
Realizar boas leituras para que os alunos ampliem seu universo linguístico e vocabulário, conheçam estruturas diferentes de construção das
frases e experimentem novas formas da linguagem com o uso de metáforas ou de outras figuras de retórica;
Ler bons textos literários, solicitando que os alunos destaquem as palavras que acham diferentes e seu possível sentido no texto;
Ler bons textos literários e identificar, junto com os alunos, a utilização, pelo autor, de recursos literários especiais (estilo, figura, léxico etc).
Garantir que os alunos tenham acesso a informações variadas, sobre um mesmo tema, a fim de exercitarem os procedimentos de pesquisa e
estudo;
Assegurar que os alunos estudem temas diversos, apoiando-se em estratégias de estudo de textos fontes, como: localizar informações, sublinhálas, relacioná-las a informações destacadas em outras fontes; comparar semelhança e diferenças de informação a cerca de um mesmo tema em
diferentes suportes;
Organizar, com os alunos, espaços em sala de aula – mural ou cantos –, para compartilhamento de boas leituras deleites, com a finalidade
exclusiva de apreciação e diversão.
Intervir para que os alunos, a partir da leitura de títulos de histórias e / ou notícias a serem lidas, expressem sobre o que acreditam que abordará
o texto, socializando conhecimentos prévios, prevendo conteúdos, formulando perguntas, tendo como suporte as informações tipográficas;
Recapitular histórias lidas para a classe, registrando as palavras mais importantes de cada trecho lido;
Esclarecer possíveis dúvidas apresentadas pelos alunos de leituras realizadas em rodas ou na classe, pelo professor ou demais colegas;
Ler títulos de contos conhecidos pelos alunos e, solicitar que informem o que sabe sobre cada história: personagens, características, frases ou
imagens;
Solicitar que os alunos indiquem numa lista ampla de contos, aqueles que foram lidos pela classe, durante um período de tempo (último mês,
por exemplo).
Garantir, na rotina da classe, momentos para que os alunos manuseiem, livremente, diversos suportes textuais, seja em cantinhos de leitura
organizados na classe ou em espaços alternativos;
Ler para os alunos, apresentando sempre, o livro ou fonte do texto, antes da leitura: capa, ilustrações, autor, partes do texto, número de páginas,
organização feita pelo autor – se escreveu em colunas, utilizou gráficos ou imagens para substituir texto escrito etc. -, seção do jornal de onde
extraiu o texto (caso se trate de um texto jornalístico) entre outras informações;
Entregar para os alunos diversos portadores textuais, com diferentes gêneros e solicitar que encontrem um gênero específico, a fim de observar
e orientar com quais critérios devem realizar a busca (ex. para encontrar um conto é mais interessante procurar em livros).
Adequação: Propor situações de leitura de bons textos ou de produções dos alunos, considerando a intenção do autor, se o nível da linguagem
usada é adequado ao destinatário do texto e se o tipo de texto é adequado para comunicar o que se pretende;
Coerência: Ler bons textos para que os alunos identifiquem a precisão do significado das palavras (sinônimos, antônimos, polissemia e regras
de derivação); a precisão do sentido global do texto e seu ajuste à intencionalidade e à situação comunicativa;
Coesão: Ler bons textos para que os alunos identifiquem as formas e variações das palavras que indicam a concordância de gêneros, tempos
verbais e que concretizam as circunstâncias do texto.
Retomar, oralmente, com os alunos as histórias lidas e a sequência dos fatos, que garante enredo às mesmas;
Elaborar, junto com os alunos, resumo dos principais fatos de um texto lido;
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Apresentar aos alunos o que será lido e o porquê será lido;
Apresentar textos de campanhas publicitárias, intervindo para que os alunos observem as imagens utilizadas, símbolos e seus contextos;
Organizar agendas, coletivamente, para registrar rotinas da classe e/ou dados dos alunos (data de aniversários etc.);
Intervir para que os alunos utilizem o dicionário para se apropriarem de termos novos;
Orientar os alunos para que observem os recursos tipográficos utilizados pelos autores para garantirem o sentido do texto: mapas, diagramas,
imagens, ilustrações, balões etc.
Intervir para que os alunos interpretem o sentido global das imagens e seu contexto;
Enumerar elementos concretos da imagem;
Propor intervenções para que os alunos identifiquem os símbolos presentes em alguns textos e seus contextos;
Instigar os alunos a pensarem sobre o papel das imagens em textos midiáticos.
Possibilitar que os alunos tenham acesso à várias propagandas infantis, em diferentes portadores, com diferentes finalidades (brinquedos,
alimentação etc.);
Apresentar portadores com qualidade aos alunos, a fim de garantir um material legível, de boa qualidade textual e com linguagem adequada ao
que se pretende ensinar.
Orientar os alunos, o gênero textual veiculado em cada suporte.
Propor atividades de leitura, solicitando que os alunos relacionem ou classifiquem textos distintos. Exemplo: palavras e imagens que tenham a
finalidade de persuadir sobre a aquisição de algum produto; listas de palavras mais comuns em propagandas e em que contexto aparecem;
definições de palavras, com a palavra adequada; personagens, com suas características etc;
Apresentar propagandas e intervir para que os alunos identifiquem suas finalidades;
Solicitar que os alunos recontem histórias lidas e identifiquem os trechos mais importantes, que garantem enredo;
Solicitar que os alunos assinalem palavras que indiquem tempo e mudança de tempo no texto.
Ler, diariamente, para os alunos, bons textos literários, cuidando da entonação e expressividade ao texto, zelando pela oferta de uma diversidade
de gêneros textuais, a fim de que os alunos se apropriem das características próprias dos gêneros, enquanto ampliam seus repertórios literários,
progredindo, gradativamente, da leitura colaborativa para a autônoma;
Ler poemas e outros textos versificados, de vários autores, em rodas de leitura ou como leitura deleite, a fim de que os alunos se apropriem das
características próprias do gênero, tais como: rimas e aliterações, uso de figuras de linguagem como metáforas, hipérbatos e metonímias.
Orientar aos alunos que busquem e selecionem textos para serem lidos com diferentes finalidades: para apreciar, para comunicar, para estudar,
para buscar informações para aprender sobre um determinado assunto ou para produzir bons textos, neste contexto, é importante evidenciar para
os alunos os propósitos sociais da leitura;
Apresentar, sempre, aos alunos, o texto a ser lido, evidenciando a finalidade da leitura que realizará: “hoje vamos ler este texto para aprendermos
mais sobre as borboletas”, a fim de estimular os alunos a lerem, também.

Escrita e Produção de Textos
Escrever a lista de nomes dos alunos e colocá-la em ordem alfabética;
Elaborar crachás para utilizá-los em situações significativas, quando necessário, propor que os alunos pensem sobre os elementos quantitativos
(quantas letras usar) e qualitativos (quais letras e quais posições utilizar);
Organizar a agenda de aniversário em ordem alfabética, inicialmente, como atividade coletiva e depois em grupos ou individualmente;
Escrever listas de palavras e / ou títulos de histórias lidas para a classe, parlendas, quadrinhas, trava-línguas entre outros textos, consultando
referenciais estáveis (como a lista de nome da turma) e, justificando a forma de escrever;
Escrever lista de palavras e / ou títulos de livros, parlendas, quadrinhas, trava-línguas entre outros textos, com letras móveis, justificando as
decisões tomadas em relação às letras utilizadas;
Escrever, alfabeticamente, textos que se sabem de cor (parlendas, adivinhas, trava-línguas, quadrinhas, canções entre outros) e trechos em geral,
ainda que com alguns erros ortográficos
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Elaborar crachás, zelando pelos aspectos gráficos: tamanho da letra, disposição no papel, tipo de papel que será utilizado, cores e formatos;
Combinar com os alunos as possibilidades de edição da agenda da classe – se será encadernada, tipo de papel, ter ou ter ilustrações, cores, tipos
de letras entre outros aspectos;
Analisar as aspectos gráficos que compõem o materiais lidos, em classe, para reconhecer os efeitos de sentidos provocados pelo uso de recursos
tais como: cores, imagens, efeitos tridimensionais entre outros;
Eliminar repetições indesejadas nos textos produzidos, coletivamente, substituindo o referente por outra palavra – nome, pronome, apelido,
classe relacionada etc. – ou utilizando elipse;
Eliminar organizadores textuais não adequados ao registro linguístico do texto;
Articular em atividade de reescrita de texto as partes que o compõe, coerentemente, sem provocar problemas de compreensão;
Revisar, coletivamente, bons textos, de autores habilidosos com a linguagem, para que os alunos reconheçam a qualidade estética do texto e,
com o tempo, façam uso destes recursos estilísticos em suas próprias produções. Esta atividade requer que o professor selecione uma ou duas
questões a serem tematizadas, a fim de direcionar o olhar do aluno para a habilidade que pretende desenvolver.
Propor que os alunos escrevam, coletivamente ou em grupos, parlendas, intervindo para que observem os elementos estruturais do gênero;
Escrever regras de brincadeiras e de jogos, receita em geral, respeitando as características da situação comunicativa, além de realizar as
diferentes operações de produção de texto;
Organizar textos fatiados e completar as partes faltantes de gêneros como: textos narrativos e literários conhecidos pelos alunos;
Escrever, individualmente ou em duplas, listas, avisos e bilhetes, considerando o tema e / ou assunto e o destinatário;
Recontar histórias conhecidas respeitando as características do gênero e utilizando, progressivamente, as marcas do registro literário escrito.
Propor situações significativas para que os alunos copiem textos selecionados, atentando-se para o procedimento de escritor – escrever da direita
para a esquerda, transcrever adequadamente, distribuindo o conteúdo sobre o papel de acordo com o material selecionado;
Escrever bilhetes, individualmente ou em duplas, para diferenciar a linguagem escrita da oralidade e se apropriar do comportamento escritor;
Elaborar listas de textos a serem lidos pelos alunos, para selecionar a próxima leitura e, quando necessário, registrar tal lista com letras móveis;
Propor aos alunos que não escrevem convencionalmente que ditem o texto que produzirão, oralmente, a fim de pensarem sobre a linguagem
que se usa para escrever e, àqueles que já leem e escrevem, ampliem sua atuação como escritores autônomos.
Propor situações significativas para que os alunos copiem textos selecionados, atentando-se para o procedimento de escritor – escrever da direita
para a esquerda, transcrever adequadamente, distribuindo o conteúdo sobre o papel de acordo com o material selecionado;
Escrever bilhetes, individualmente ou em duplas, para diferenciar a linguagem escrita da oralidade e se apropriar do comportamento escritor;
Elaborar listas de textos a serem lidos pelos alunos, para selecionar a próxima leitura e, quando necessário, registrar tal lista com letras móveis;
Propor aos alunos que não escrevem convencionalmente que ditem o texto que produzirão, oralmente, a fim de pensarem sobre a linguagem
que se usa para escrever e, àqueles que já leem e escrevem, ampliem sua atuação como escritores autônomos.
Propor situações de produção de textos, individuais ou em grupos, onde os alunos tenham que preocupar-se com seus leitores seja quanto ao
conteúdo do texto, seja quanto aos aspectos gráficos (forma de apresentação, ilustrações etc.);
Escrever bilhetes, individualmente ou em duplas, para revisar a fim de adequar vocabulário e / ou tema, durante e ao final da produção;
Revisar, coletivamente, textos produzidos pelos alunos, a fim de intervir para que eliminem repetições indesejadas;
Registrar, com a participação dos alunos, as estratégias de planejamento, produção e revisão de textos;
Revisar, coletivamente, bons textos, de autores habilidosos com a linguagem, para que os alunos reconheçam a qualidade estética do texto e,
com o tempo, façam uso destes recursos estilísticos em suas próprias produções. Esta atividade requer que o professor selecione uma ou duas
questões a serem tematizadas, a fim de direcionar o olhar do aluno para a habilidade que pretende desenvolver.
Ditar textos instrucionais para o professor – como escriba – ou para o colega, controlando o que deve e o que não deve ser escrito;
Registrar, textos produzidos pelos alunos, oralmente, para intervir sobre o valor da pontuação, enquanto recurso para garantir sentido ao que se
pretende comunicar;
Registrar, junto com os alunos, regras, regulamentos, receitas entre outras instruções, de atividades por eles vivenciadas, assegurando a
explicitação das informações e procedimentos essenciais;
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Elaborar, junto com os alunos, calendários, agendas, avisos, bilhetes e listas, a fim de ensiná-los a comunicar fatos, anunciar acontecimentos
e/ou ordenar materiais disponíveis em sala de aula.
Solicitar que os alunos organizem listas em ordem alfabética, com o prenome, de todos que estudam na classe;
Solicitar que os alunos organizem listas em ordem alfabética, com o nome e sobrenome de todos que estudam na classe;
Organizar listas, em ordem alfabética, de palavras que têm as mesmas letras, nas mesmas posições, inicialmente, exemplo: bolo e bolacha;
Elaborar junto com os alunos, bilhetes com funções sociais reais, no cotidiano da escola;
Solicitar, que inicialmente em duplas, depois individualmente, os alunos registrem parlendas ou cantigas, vivenciadas em situações lúdicas na
escola;
Entregar para os alunos, parlendas ou canções que sabem de cor, sem segmentação, para que possam segmentá-la;
Propor que os alunos reescrevam, coletivamente, textos que conhecem, tendo o professor como escriba, a fim de ser modelo de escritor mais
experiente para os alunos;
Possibilitar que os alunos participem de situações de produção textual coletiva, tendo o professor como escriba e interventor que garanta
pensarem sobre: a textualidade; a ortografia, a intencionalidade do texto e sua distribuição gráfica no papel, orientando, inclusive, sobre a
paragrafação.
Elaborar cartazes, junto com os alunos, como suporte para atividades a serem desenvolvidas, posteriormente;
Planejar, junto com os alunos, as etapas para produção de um texto, a ser trabalhado numa sequência didática – planejar o que irá escrever, rever
enquanto escreve, escrever entre várias possibilidades e rever após a escrita;
Propor atividades de reescrita coletiva, assegurando a seleção e utilização de linguagem, organização e expressões próprias do gênero;
Propor atividades de escrita coletiva, assegurando a seleção e utilização de linguagem, organização e expressões próprias do gênero;
Propor que os alunos leiam e releiam (ou ouçam e ouçam novamente) o que já foi escrito para assegurar a coerência com o que está por escrever
ou para revisá-lo da perspectiva dos leitores;
Revisar, coletivamente, bons textos, de autores habilidosos com a linguagem, para que os alunos reconheçam a qualidade estética do texto e,
com o tempo, façam uso destes recursos estilísticos em suas próprias produções. Esta atividade requer que o professor selecione uma ou duas
questões a serem tematizadas, a fim de direcionar o olhar do aluno para a habilidade que pretende desenvolver.
Conduzir a produção de texto de divulgação científica, sendo escriba e, realizando as intervenções necessárias para assegurar o respeito às
características do gênero;
Propor boas intervenções para que os alunos busquem distintas possibilidades de expressar cada ideia, cuidando, ainda, da qualidade, beleza e
precisão de cada uma das formas de escrita, para escolher aquela que melhor concretiza o que querem dizer;
Propor que os alunos explorem o calendário para organizarem linha do tempo; cartazes com os aniversariantes da classe; rotinas para atividades
de projetos desenvolvidos etc.;
Organizar, junto com os alunos, mural em sala de aula, com curiosidades de interesse da turma;
Escolher um tema e elaborar dicionários que ajude os alunos se apropriarem das informações de forma lúdica, exemplo: dicionário de animais
marinhos;
Elaborar convites para que os alunos participem de situações de intercâmbios dentro da escola, com temas previamente combinados entre alunos
e professores;
Ler anúncios publicitários e intervir para que os alunos pensem sobre os tipos de letras utilizadas, cores, imagens, disposição das imagens e
textos no papel e a relação dos recursos linguísticos com o que se pretende comunicar;
Elaborar listas, com funções sociais reais, com os alunos agrupados ou não.
Solicitar que os alunos organizem listas em ordem alfabética, de livros lidos durante o ano letivo, a fim de eleger o mais indicado pela classe e
/ ou organizar rodas de leituras interclasses;
Organizar com os alunos, listas das palavras mais utilizadas no cotidiano escolar, mas que a maioria, ainda, não tenha o domínio da grafia
correta (palavras com H, G, SS, RR e R etc.);
Intervir para que os alunos pensem sobre como a escrita de algumas palavras, pode contribuir para o registro de outras de forma correta,
observando as regularidades ortográficas (carro, carreta, carroceiro etc.);
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Elaborar junto com os alunos, bilhetes com funções sociais reais, no cotidiano da escola;
Solicitar que, em duplas, os alunos leiam e sublinhem palavras utilizadas pelo autor para convencer o seu interlocutor de acordo com interesses
próprios;
Entregar para os alunos, parlendas ou canções que sabem de cor, sem segmentação, para que possam segmentá-la;
Propor que os alunos reescrevam, coletivamente, textos que conhecem, tendo o professor como escriba, a fim de ser modelo de escritor mais
experiente para os alunos;
Orientar os alunos para registrarem, em seus cadernos ou outro suporte, textos revisados coletivamente, cuidando da paragrafação, disposição
do material escrito no papel, utilização adequada de papel pautado ou utilização da letra cursiva, como treino.
Conduzir o planejamento temático com os alunos de textos a serem produzidos, coletivamente ou em duplas, orientando-os a pensarem sobre:
o tema; informações importantes, ordem em que devem ser apresentadas as informações; campo semântico (seleção de palavras) e ideias que
devem constar no final do texto (encerramento);
Conduzir o planejamento da estrutura composicional do gênero ou do estilo, do texto a ser produzido, coletivamente ou em duplas, discutindo
previamente com a classe: quem é o interlocutor, o que pretende comunicar, por que pretende comunicar, como o texto será veiculado;
Apresentar aos alunos bons modelos de textos que circulam socialmente, a fim de se apropriarem dos formatos, alternativas para diagramação,
em função do meio de veiculação e da finalidade do texto;
Propor que os alunos revisem seus textos a fim de eliminarem repetições, adequarem o conteúdo, melhorarem a fruição textual, adequarem a
linguagem, considerando os aspectos gramaticais que asseguram clareza e coerência ao texto. A revisão deve ocorrer depois que os alunos
escreveram, tendo um tempo de distanciamento entre a escrita e o início da primeira etapa de revisão, isto, faz-se necessário, para que o aluno
deixe de lado o papel de escritor e assuma o papel de revisor do próprio texto;
Intervir para que os alunos cuidem do processo de edição de seus textos, orientando-os para que eliminem todas as marcas da revisão inseridas
nos textos, escolhendo um suporte adequado e cuidando da estética / apresentação limpa e cuidadosa dos mesmos.
Assegurar que os alunos escutem a leitura de bons textos, veiculados com diferentes finalidades: anunciar, informar, noticiar, divertir, organizar
eventos e / ou tarefas etc., bem como que manuseiem os diversos suportes textuais, a fim de se apropriarem dos diferentes gêneros textuais,
compreendendo suas diferentes formas de organização composicional;
Propor que os alunos reescrevam textos já manuseados, ouvidos, memorizados, cantados e declamados, focando suas atenções no sistema de
escrita alfabética e nas características próprias dos gêneros, escrita em versos, com a presença ou não de rimas, em prosa etc.;
Elaborar, coletivamente, os bilhetes e / ou convites a serem encaminhados aos familiares dos alunos, cuidando dos aspectos linguísticos e
discursivos;
Intervir para que os alunos observem e discutam sobre as finalidades da pontuação nos diversos textos que circulam na sala de aula, quando tem
a função de separar informações, quando é utilizada para marcar a fala do narrador e / ou a fala dos personagens etc.

Oralidade e Produção de Textos
Garantir momentos de intercâmbio oral, para aprender ouvir com atenção, valorizar a opinião dos colegas, expressar ideias, relacionando ao
tema e fazer perguntas sobre os assuntos abordados;
Propor situações as quais os alunos possam manifestar sentimentos, experiências, ideias e opiniões;
Planejar situações para que os alunos tenham que falar de maneira mais formal e assim aprenderem a se comunicar em situações como:
entrevistas, saraus literários, recitais de poemas, seminários em que possam utilizar apoios escritos;
Propor situações para que os alunos apreciem a produção oral e própria, para que aprendam a observar e avaliar os elementos necessários para
quem ouve e adequação da linguagem utilizada à situação comunicativa;
Organizar recitais de poemas, parlendas, cantoria de canções conhecidas e situações de seminários para que os alunos trabalhem a linguagem
oral;
Narrar histórias conhecidas para aprender a selecionar os aspectos relevantes e para conhecer, utilizar e se apropriar de algumas características
do texto-fonte;
Ditar ao professor cartas ou bilhetes que tenham um destinatário real e finalidade definida.
Garantir momentos de intercâmbio oral, para aprender ouvir com atenção, valorizar a opinião dos colegas, expressar ideias, relacionando ao
tema e fazer perguntas sobre os assuntos abordados;
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Propor situações as quais os alunos possam manifestar sentimentos, experiências, ideias e opiniões;
Propor situações para que os alunos apreciem a produção oral e própria, para que aprendam a observar e avaliar os elementos necessários para
quem ouve e adequação da linguagem utilizada à situação comunicativa;
Propor situações de produção de texto oral, intervindo para que os alunos pensem sobre as diferenças entre o oral e o escrito, o coloquial e o
formal, o que sabe, apenas, na fala e o que faz parte do universo da escrita;
Propor que os alunos participem de representações envolvendo textos e gestos, para melhorar a qualidade da expressão gestual e corporal,
cuidando do grau de ajuste às características do texto;
Ditar ao professor, textos elaborados oralmente, a fim de regular o que se diz.
Propor que antes das produções de textos, os alunos socializem o que já sabem sobre o tema a ser abordado;
Propor que os alunos leiam em voz alta, para socializar informações com os colegas, a fim de orientar, quando necessário, a direção, a rapidez,
o volume da voz, os erros de decifração, a pronúncia etc;
Organizar a classe em diferentes tipos de agrupamentos – rodas, pequenos grupos, duplas – para garantir a circulação de informações entre os
alunos;
Garantir, pelo menos uma vez na semana, momentos coletivos, para contação de histórias, de textos já previamente selecionados e garantindo
a partir de intervenções pontuais, a ampliação ou modificação de enredos;
Ler notícias (fato) atualizadas para os alunos, garantindo espaços para discussões mediadas – alunos emitirem opiniões;
Intervir em situações vivenciadas pelos alunos, no cotidiano da sala de aula, para que utilizem em suas comunicações com os colegas as
expressões de cortesia: por favor, obrigada, com licença etc.;
Propor que os alunos, em situação comunicativa real, ditem ao professor: bilhetes, recados, convites etc.;
Garantir a participação dos alunos em brincadeiras, jogos e demais atividades lúdicas, em que tenham, antes, que discutirem as regras e/ou
memorizarem cantigas.
Orientar os alunos para que, assim como o devem fazer nas produções escritas, também planejem, revisem e registrem as apresentações orais
que pretendem realizar: cantigas, contação de causos, regras de jogos, recitação de poemas e cantoria etc.;
Garantir atividades de produção textuais em que os alunos devam ditar, enquanto o professor atua como escriba e realiza as intervenções
necessárias, para que os alunos pensem sobre as marcas da oralidade no texto escrito e sobre a necessidade da gramaticalização nos mesmos, a
fim de assegurar clareza e coerência;
Promover atividades de oralização de textos como parlendas, versos, poemas, textos dramáticos etc., a fim de que os alunos observem as rimas
e a entonação;
Utilizar ferramentas digitais de áudio e vídeo, para potencializar as atividades de oralização de textos, tais como: o aluno pode gravar uma
recomendação de leitura para os colegas de classe, apresentar uma seleção de músicas preferidas ou, até mesmo, apresentar sua opinião sobre
determinado assunto, a fim de que o professor socialize com a classe e discuta outras opiniões após um círculo de leituras sobre o tema proposto;
Organizar rodas de conversas, intervindo para que os alunos escutem, atentamente, a opinião dos colegas, manifestem-se com respeito,
adequando seu vocabulário a situação comunicativa;
Promover rodas de recontos de histórias conhecidas, intervindo para garantir o enredo da história, a presença de caracterização dos personagens
principais etc.

Análise linguística / semiótica

Propor que os alunos escrevam, individualmente ou em duplas, o último verso de um poema, a fim de refletir sobre os critérios quantitativos e qualitativos do
registro escrito;
Possibilitar que os alunos silábicos-alfabéticos reflitam sobre a escrita e os alfabéticos sobre as questões ortográficas a partir da propositura de atividades
como: cruzadinhas, forca, bingo, respostas para adivinhas, escrita de texto de memória, textos lacunados, onde haja banco de palavras;
Solicitar que os alunos leiam, mesmo antes de o fazer convencionalmente, textos que sabem de cor, a fim de ajustar as partes do falado às partes da escrita;
Comparar palavras que comecem ou terminem com a mesma letra;
Escrever, espontaneamente, para o professor ou de próprio punho, trechos de contos conhecidos, respeitando a progressão temática, os conteúdos do texto
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fonte, assim como algumas características da linguagem escrita e do registro literário, além de realizar as diferentes operações de produção de textos;
Corrigir, coletivamente, os aspectos ortográficos, nas produções dos alunos, tematizando questões como: separação das palavras (quando houver casos em
que escrevem tudo junto); uso de alguns tempos verbais, alguns termos como nomes, datas, meses, fórmulas de cortesia, fórmulas tradicionais de início e
final do conto e iniciar o uso dos sinais de pontuação;
Ler, em voz alta, poemas de autores reconhecidos e renomados, zelando pela entonação, para que os alunos identifiquem os recursos literários especiais
utilizados pelos autores, como: estilo, figuras, léxico, efeitos de rimas.
Propor aos alunos que pensem sobre o significado de determinados termos / palavras, em função de seu uso (o que significa “uma colher de chá”, numa receita
e a mesma expressão no ditado popular "vou te dar uma colher de chá”);
Propor atividade de produção de texto coletivo, onde o aluno dite e o professor atue enquanto escriba, apenas, para concentrar a atenção dos alunos nos
aspectos de composição e organização do conteúdo (elaboração do pré-texto);Propor situações em que os alunos ditem, mas o professor colabora na produção,
a fim de auxiliar no processo de composição e codificação dos aspectos convencionais da escrita;
Estimular que os alunos produzam textos complexos mesmo antes de saber escrever ou quando, ainda, possua um domínio escasso da codificação, a partir do
ditado ao professor.
Propor atividades de reescrita de textos literários, coletivamente, realizando intervenções para que os alunos articulem, com coerência, as partes que compõem
os textos;
Realizar as atividades de produção textual coletiva, fazendo boas intervenções quanto aos problemas ortográficos que precisam ser pensados pelos alunos
num determinado tempo / período. Exemplo: se as alunos já usam letras cursivas, observar o usa das maiúsculas; ou pensar sobre o uso do r, rr etc.;
Realizar a leitura interativa de bons textos literários, revelando aos alunos pouco a pouco o texto, a fim de permitir que criem expectativas, surpreendam-se,
coloquem novas interrogações a partir da análise coletiva dos aspectos linguísticos
Elaborar, junto com os alunos, listas que contenham palavras do mesmo campo semântico, a fim de que sirvam como referência para a escrita de outras
palavras e de que os alunos observem as regularidades ortográficas;
Propor atividades de escrita em que os alunos precisem consultar as listas de palavras, previamente elaboradas, para resolver possíveis dúvidas quanto às
questões ortográficas;
Reescrever, em duplas, textos conhecidos, a fim de pensar nas questões ortográficas;
Reescrever textos conhecidos, em duplas produtivas, a fim de refletir sobre o uso da pontuação, enquanto recurso que separa e/ou une ideias (efeitos de sentido
no texto);
Propor que os alunos, organizem coletivamente, parlendas conhecidas sem segmentação, tendo o professor como escriba;
Propor que os alunos, organizem em duplas, parlendas conhecidas sem segmentação;
Propor que os alunos observem imagens e teçam a partir delas considerações sobre o conteúdo a ser comunicado, garantindo, posteriormente a devida
contextualização;
Intervir, durante a realização de leitura coletiva, para que os alunos pensem sobre o significado de algumas palavras, previamente selecionadas;
Planejar com os alunos roteiros para a escrita de textos, garantindo que pensem sobre: para que escreveremos este texto; o que pretendemos comunicar; a
quem interessa a informação; qual o gênero que melhor atende a nossa intencionalidade comunicativa; quais palavras devemos usar; quais palavras não
atendem à função do texto; como usaremos as palavras (níveis de uso da linguagem).
Ler para os alunos, diversos textos bem escritos, do mesmo gênero e intervir para que reflitam sobre: as características do gênero, estilo linguístico do autor,
encadeamento das ideias e como se complementam, recursos utilizados pelo autor para garantir o diálogo entre as ideias apresentadas no texto;
Realizar antes de apresentar um texto para os alunos, uma leitura prévia e planejar as devidas intervenções, tendo, sempre, como foco, uma questão a se pensar
por vez;
Propor que os alunos organizem textos, previamente, fatiados pelo professor, intervindo para que garantam a progressão temática e a coerência entre as ideias
apresentadas;
Propor que os alunos preencham textos lacunados com palavras dispostas em banco, cujo sentidos sejam conhecidos pelos mesmos, a fim de garantir a
propriedade vocabular;
Reescrita de textos conhecidos pelos alunos, tendo o professor como escriba e interventor, a fim de garantir a reflexão sobre a escrita e a organização textual.
Ler em voz alta para os alunos, utilizando suporte escrito socializado, como lousa, projetor etc., a fim de modelizar para os alunos os procedimentos de leitura,
fazendo o ajuste entre o texto oralizado e o escrito;
Propor situações de produção de textos, assumindo o papel de escriba, a fim de que os alunos pensem tanto sobre os princípios da escrita alfabética, quanto
da linguagem que se usa para escrever;
Registrar os textos produzidos, oralmente, pelos alunos, intervindo para que reflitam sobre a grafia de determinadas palavras, as características dos textos,
enquanto se apropriam, também, das diferentes práticas sociais nas quais a escrita se faz presente;
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Propor que os alunos realizem leituras de rótulos, placas de sinalização, panfletos e outros textos que circulam fora da escola, a fim de conhecerem as letras
do alfabeto grafadas de diferentes formas, observarem e pensarem sobre os efeitos de sentidos provocados pela utilização de um determinado tipo de letra,
cor e / ou imagem;Planejar, oralmente, os textos a serem produzidos pelos alunos, coletivamente ou em duplas, intervindo para que discutam: quem receberá
o texto, qual a informação importante, qual o melhor suporte e a linguagem mais adequada a fim de garantir clareza;
Intervir, após a leitura de um texto, para que os alunos pensem sobre qual a intenção do autor, onde veiculou seu texto, quem é o seu interlocutor, qual a
ordem dos fatos ou acontecimentos, será possível alterar a ordem dos acontecimentos garantindo uma boa história etc.
Propor que os alunos realizem, em duplas, a leitura de textos não segmentados, assim começam a compreender a necessidade de não se aglutinar as palavras,
sobretudo, quando, ainda escrevem em letra bastão;
Apresentar aos alunos textos a serem lidos, pelo professor, em letra cursiva, uma vez que este tipo de letra favorece a observação dos “espaços em brancos”;
Propor que os alunos, registrem textos que sabem de cor, utilizando o computador, dessa forma, ao teclar a barra de espaço, observam com mais atenção as
possibilidades ou não de separar ou aglutinar letras, garantindo legibilidade ao sentido que se pretende dar ao texto e / ou palavra;
Propor aos alunos que revisem, após o discurso, os aspectos linguísticos necessários à melhoria da qualidade do texto, tais como: paragrafação, pontuação,
repetição de palavras – coesão, ortografia entre outros, cuidando sempre, para focalizar um aspecto de cada vez.

5º ANO
CAMPO DE ATUAÇÃO: TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
PRATICAS DE
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

1, 2, 3

Reconstrução das condições de
produção e
recepção de textos

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

1,2,3

Estratégia de leitura

2, 3

Estratégia de leitura

1, 2, 3

Estratégia de leitura

1, 2, 3, 5, 7

Planejamento detexto

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

HABILIDADES
(EF15LP01) Identificar a função
social de textos que circulam em
campos da vida social dos quais
participa cotidianamente (a casa, a
rua, a comunidade, a escola) e nas
mídias impressa, de massa e digital,
reconhecendo para que foram
produzidos, onde circulam, quem os
produziu e a quem se destinam.
(EF15LP02)
Estabelecer
expectativas em relação ao texto que
vai
ler
(pressuposições
antecipadoras dos sentidos, da forma
e da função social do texto),
apoiando-se em seus conhecimentos
prévios sobre as condições de
produção e recepção desse texto, o
gênero, o suporte e o universo
temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens,
dados da própria obra (índice,
prefácio
etc.),
confirmando
antecipações
e
inferências
realizadas antes e durante a leitura de
textos, checando a adequação das
hipóteses realizadas.
(EF15LP03) Localizar informações
explícitas em textos.
(EF15LP04) Identificar o efeito de
sentido produzido pelo uso de
recursos expressivos gráfico-visuais
em textos multissemióticos.
(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do
professor, o texto que será produzido,
considerando
a
situação
comunicativa, os interlocutores
(quem escreve/para quem escreve);
a finalidade ou o propósito (escrever
para quê); a circulação (onde o texto
vai circular); o suporte (qual é o
portador do texto); a linguagem,
organização e forma do texto e seu
tema, pesquisando em meios
impressos ou digitais, sempre que
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for preciso, informações necessárias
à produção do texto, organizando em
tópicos os dados e as fontes
pesquisadas.

2, 3, 5

Revisão de textos

2, 3, 5, 10

Edição de textos

10

Utilização
digital

de

tecnologia

Oralidade
3, 5

3

3

1, 3

Oralidade pública/ intercâmbio
conversacional em sala de aula

Escuta atenta

Características
conversação espontânea

da

Aspectos não linguísticos
(paralinguísticos) no ato da
fala

3

Relato oral/registro formal e
informal

3

Decodificação/ fluência
leitura

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

8

Formação de leitor

de

(EF15LP06) Reler e revisar o texto
produzido com a ajuda do professor
e a colaboração dos colegas, para
corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo
cortes, acréscimos, reformulações,
correções de ortografia e pontuação.
(EF15LP07) Editar a versão final do
texto, em colaboração com os
colegas e com a ajuda do professor,
ilustrando, quando for o caso, em
suporte adequado, manual ou digital.
(EF15LP08)
Utilizar
software,
inclusive programas de edição de
texto, para editar e publicar os textos
produzidos, explorando os recursos
multissemióticos disponíveis.
(EF15LP09)
Expressar-se
em
situações de intercâmbio oral com
clareza, preocupando-se em ser
compreendido pelo interlocutor e
usando a palavra com tom de voz
audível, boa articulação e ritmo
adequado.
(EF15LP10) Escutar, com atenção,
falas de professores e colegas,
formulando perguntas pertinentes ao
tema e solicitando esclareci- mentos
sempre que necessário.
(EF15LP11)
Reconhecer
características
da
conversação
espontânea presencial, respeitando
os turnos de fala, selecionando e
utilizando, durante a conversação,
formas de tratamento adequadas, de
acordo com a situação e a posição do
interlocutor.
(EF15LP12) Atribuir significado a
aspectos
não
linguísticos
(paralinguísticos) observados na fala,
como direção do olhar, riso, gestos,
movimentos
da
cabeça
(de
concordância ou discordância),
expressão corporal, tom de voz.
(EF15LP13) Identificar finalidades da
interação
oral
em
diferentes
contextos comunicativos (solicitar
informações, apresentar opiniões,
informar, relatar experiências etc.).
(EF35LP01) Ler e compreender
silenciosamente e, em seguida, em
voz alta, com autonomia e fluência,
textos curtos com nível de textualidade adequado.
(EF35LP02) Selecionar livros da
biblioteca e/ou do cantinho de leitura
da sala de aula e/ou disponíveis em
meios digitais para leitura individual, justificando a escolha e
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2, 3

2,3

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

compartilhando com os colegas sua
opinião após a leitura.
(EF35LP03) Identificar a ideia
central do texto, demonstrando
compreensão global.
(EF35LP04) Inferir informações
implícitas nos textos lidos.

Compreensão

Estratégia de leitura

Construção
do
sistema
alfabético/ convenções da
escrita

2, 3, 5

Construção
do
sistema
alfabético/ estabelecimento de
relações
anafóricas
na
referenciação
e construção da coesão

Planejamento
de
texto/progressão temática e
paragrafação

Oralidade

3, 6

Forma de composição
gêneros orais

3, 4

Variação linguística

de

(EF35LP05) Inferir o sentido de
palavras
ou
expressões
desconhecidas em textos, com base
no contexto da frase ou do texto.
(EF35LP06) Recuperar relações entre
partes de um texto, identificando
substituições
lexicais
(de
substantivos por sinônimos) ou
pronominais (uso de pronomes
anafóricos – pessoais, possessivos,
demonstrativos) que contribuem para
a continuidade do texto.
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir
um
texto,
conhecimentos
linguísticos e gramaticais, tais como
ortografia,
regras
básicas
de
concordância nominal e verbal,
pontuação (ponto-final, ponto de
exclamação, ponto de interrogação,
vírgulas em enumerações) e pontuação
do discurso direto, quando for o caso.
(EF35LP08) Utilizar, ao produzir
um texto, recursos de referenciação
(por substituição lexical ou por
pronomes pessoais, possessivos e
demonstrativos),
vocabulário
apropriado ao gênero, recursos de
coesão
pronominal
(pronomes
anafóricos) e articuladores de
relações de sentido (tempo, causa,
oposição, conclusão, comparação),
com nível suficiente de informatividade.
(EF35LP09) Organizar o texto em
unidades de sentido, dividindo-o em
parágrafos segundo as normas
gráficas e de acordo com as características do gênero textual.
(EF35LP10) Identificar gêneros do
discurso
oral
utilizados
em
diferentes situações e contextos
comunicativos e suas características
linguístico-expressivas
e
composicionais
(conversação
espontânea, conversação telefônica,
entrevistas pessoais, entrevistas no
rádio ou na TV, debate, noticiário de
rádio e TV, narração de jogos
esportivos no rádio e TV, aula,
debate etc.).
(EF35LP11)
Ouvir
gravações,
canções, textos falados em diferentes
variedades linguísticas, identificando
características regionais, urbanas e
rurais da fala e respeitando as
diversas variedades linguísticas
como características do uso da
língua por diferentes grupos
regionais ou diferentes culturas
locais,
rejeitando
preconceitos
linguísticos.
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Análise linguística/ semiótica
(ortografização)
2, 3

2

2, 3

2

Análise linguística/ semiótica
(ortografização)

Construção
do
sistema
alfabético e da ortografia

(EF35LP12) Recorrer ao dicionário
para esclarecer dúvida sobre a escrita
de palavras, especialmente no caso
de palavras com relações irregulares
fonema-grafema.

Construção
do
sistema
alfabético e da ortografia

(EF35LP13) Memorizar a grafia de
palavras de uso frequente, nas
quais as relações fonema-grafema
são irregulares e com h inicial que
não representa fonema.

Morfologia

Construção
do
sistema
alfabético e da ortografia

2, 5

Conhecimento do alfabeto do
português do Brasil/ordem
alfabética/ polissemia

2

Conhecimento das diversas
grafias
do
alfabeto/
acentuação

2, 3

Pontuação

2

2,5
Morfologia

2,3

2

(EF35LP14) Identificar em textos e
usar na produção textual pronomes
pessoais,
possessivos
e
demonstrativos
como
recurso
coesivo anafórico.
(EF05LP01)
Grafar
palavras
utilizando regras de correspondência
fonema-grafema
regulares,
contextuais e morfológicas e
palavras de uso frequente com
correspondências irregulares.
(EF05LP02) Identificar o caráter
polissêmico das palavras (uma
mesma palavra com diferentes
significados, de acordo com o
contexto de uso), comparando o
significado de determinados termos
utilizados nas áreas científicas com
esses mesmos termos utilizados na
linguagem usual.
(EF05LP03) Acentuar corretamente
palavras oxítonas, paroxítonas e
proparoxítonas.
(EF05LP04) Diferenciar, na leitura
de textos, vírgula, ponto e vírgula,
dois-pontos e reconhecer, na leitura
de textos, o efeito de sentido que
decorre do uso de reticências, aspas,
parênteses.
(EF05LP05) Identificar a expressão
de presente, passado e futuro em
tempos verbais do modo indicativo.
(EF05LP06)
Flexionar,
adequadamente, na escrita e na
oralidade, os verbos em concordância com pronomes pessoais/nomes
sujeitos da oração.
(EF05LP07) Identificar, em textos,
o uso de conjunções e a relação que
estabelecem entre partes do texto:
adição, oposição, tempo, causa,
condição, finalidade.
(EF05LP08) Diferenciar palavras
primitivas, derivadas e compostas e
derivadas por adição de prefixo e de
sufixo.

CAMPO DE ATUAÇÃO: VIDA COTIDIANA
PRATICAS DE

COMPETÊNCIAS

OBJETOS DE

HABILIDADES
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LINGUAGEM

ESPECÍFICAS

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

CONHECIMENTO

2, 3, 9

Leitura de imagens
narrativas visuais

2, 3

Compreensão em leitura

em

1,2,3

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Escrita
(compartilhada
autônoma)

1,2, 3, 5, 6

Escrita colaborativa

2, 3, 5

Escrita colaborativa

3, 10

Produção de texto oral

e

Oralidade

Análise linguística/ semiótica
(ortografização)
2, 3, 6

Forma de composição do
texto

(EF15LP14) Construir o sentido de
histórias em quadrinhos e tirinhas,
relacionando imagens e palavras e
interpretando recursos gráficos (tipos de balão, de letra, onomatopeia).
(EF05LP09) Ler e compreender,
com autonomia, textos instrucionais
de regras de jogo, dentre outros
gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções
do gênero e considerando a situação
comunicativa e a finalidade do texto.
(EF05LP10) Ler e compreender,
com autonomia, anedotas, piadas e
cartuns, dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, de acor do
com as convenções do gênero e
considerando
a
situação
comunicativa e a finalidade do texto.
(EF05LP11)
Registrar,
com
autonomia, anedotas, piadas e
cartuns, dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, de acordo
com as convenções do gênero e
considerando a situação comunicativa
e a finalidade do texto.
(EF05LP12) Planejar e produzir,
com autonomia, textos instrucionais
de regras de jogo, dentre outros
gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções
do gênero e considerando a situação
comunicativa e a finalidade do texto.
(EF05LP13) Assistir, em vídeo
digital, a postagem de vlog infantil
de críticas de brinquedos e livros de
literatura infantil e, a partir dele,
planejar e produzir resenhas digitais
em áudio ou vídeo.
(EF05LP14) Identificar e reproduzir,
em textos de resenha crítica de
brinquedos ou livros de literatura
infantil, a formatação própria desses
textos (apresentação e avaliação do
produto).

CAMPO DE ATUAÇÃO: ARTÍSTICO-LITERÁRIO
PRATICAS DE
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBEJETOS DE
CONHECIMENTO

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

8,9

Formação do leitor literário

HABILIDADES
(EF15LP15) Reconhecer que os textos
literários fazem parte do mundo do
imaginário e apre- sentam uma
dimensão lúdica, de encantamento;
valorizando-os em sua diversidade
cultural, como patrimônio artístico da
humanidade.
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1, 2, 3, 9

Leitura
colaborativa
autônoma

9

Apreciação estética/estilo

1, 2, 3, 9

Formação
do
literário/leitura
multissemiótica

e

leitor

Oralidade
3, 5, 9

(EF15LP19) Recontar oralmente,
com e sem apoio de imagem, textos
literários lidos pelo professor.
(EF35LP21) Ler e compreender, de
forma autônoma, textos literários de
diferentes gêneros e extensões,
inclusive aqueles sem ilustrações,
estabelecendo preferências por
gêneros, temas, autores.

Contagem de histórias

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)
1, 2, 3, 9

2, 3, 4, 5, 9

3, 9

Formação do leitor literário

Formação
do
literário/leitura
multissemiótica

leitor

Apreciação estética/estilo

2, 3, 9

Textos dramáticos

3, 5, 9

Escrita
autônoma
compartilhada

e

Escrita
autônoma
compartilhada

e

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

3, 9

Escrita autônoma

(EF15LP16) Ler e compreender, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor e, mais tarde, de
maneira autônoma, textos narrativos
de maior porte como contos (populares, de fadas, acumulativos, de
assombração etc.) e crônicas.
(EF15LP17)
Apreciar
poemas
visuais e concretos, observando
efeitos de sentido criados pelo
formato do texto na página,
distribuição e diagramação das
letras, pelas ilustrações e por outros
efeitos visuais.
(EF15LP18) Relacionar texto com
ilustrações e outros recursos gráficos.

(EF35LP22) Perceber diálogos em
textos narrativos, observando o
efeito de sentido de verbos de
enunciação e, se for o caso, o uso de
variedades linguísticas no discurso
direto.
(EF35LP23) Apreciar poemas e
outros
textos
versificados,
observando rimas, aliterações e
diferentes modos de divisão dos
versos, estrofes e refrãos e seu efeito
de sentido.
(EF35LP24) Identificar funções do
texto dramático (escrito para ser
encenado) e sua organização, por
meio de diálogos entre persona- gens
e marcadores das falas das
personagens e de cena.
(EF35LP25)
Criar
narrativas
ficcionais, com certa autonomia,
utilizando detalhes descritivos,
sequências de eventos e imagens
apropriadas para sustentar o sentido
do texto e marcadores de tempo,
espaço e de fala de personagens.
(EF35LP26) Ler e compreender,
com certa autonomia, narrativas
ficcionais que apresentem cenários e
personagens, observando os elementos da estrutura narrativa: enredo,
tempo, espaço, personagens, narrador
e a construção do discurso indireto e
discurso direto.
(EF35LP27) Ler e compreender,
com certa autonomia, textos em
versos, explorando rimas, sons e
jogos de palavras, imagens poé- ticas
(sentidos figurados) e recursos
visuais e sonoros.
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Oralidade
3, 9
Análise linguística/ semiótica
(ortografização)
2, 3, 9

Declamação

Formas de composição de
narrativas

Discurso direto e indireto

3, 9

Forma de composição de
textos poéticos

Oralidade
2, 3, 9

Performances orais

Análise linguística/ semiótica
(ortografização)
2, 3, 9, 10

Forma de composição de
textos poéticos visuais

(EF35LP28) Declamar poemas,
com
entonação,
postura
e
interpretação adequadas.
(EF35LP29)
Identificar,
em
narrativas, cenário, personagem
central, conflito gerador, resolução e
o ponto de vista com base nos quais
histórias são narradas, diferenciando
narrativas em primeira e terceira
pessoas.
(EF35LP30) Diferenciar discurso
indireto
e
discurso
direto,
determinando o efeito de sentido de
verbos de enunciação e explicando o
uso de variedades linguísticas no
discurso direto, quando for o caso.
(EF35LP31) Identificar, em textos
versificados, efeitos de sentido
decorrentes do uso de recursos
rítmicos e sonoros e de metáforas.
(EF05LP25) Representar cenas de
textos dramáticos, reproduzindo as
falas das personagens, de acordo com
as rubricas de interpretação e
movimento indicadas pelo autor.
(EF05LP28)
Observar,
em
ciberpoemas e minicontos infantis
em mídia digital, os recursos
multissemióticos presentes nesses
textos digitais.

CAMPO DE ATUAÇÃO: PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA
PRATICAS DE
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBEJETOS DE
CONHECIMENTO

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)
1, 2, 3, 7

Pesquisa

Oralidade
3

Escuta de textos orais

Oralidade
3, 6

2, 3, 5

Compreensão de textos orais

Planejamento de texto oral/
exposição oral

HABILIDADES
(EF35LP17) Buscar e selecionar,
com o apoio do professor,
informações de interesse sobre
fenômenos sociais e naturais em
textos que circulam em meios
impressos ou digitais.
(EF35LP18) Escutar, com atenção,
apresentações
de
trabalhos
realizadas por colegas, formulando
perguntas pertinentes ao tema e
solicitando esclarecimentos sempre
que necessário.
(EF35LP19) Recuperar as ideias
principais em situações formais de
escuta de exposições, apresentações
e palestras.
(EF35LP20) Expor trabalhos ou
pesquisas escolares em sala de aula,
com
apoio
de
recursos
multissemióticos
(imagens,
diagrama, tabelas etc.), orientando-se
por roteiro escrito, planejando o
tempo de fala e adequando a linguagem à situação comunicativa.
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Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

3

3, 6

Compreensão em leitura

Imagens analíticas em textos

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)
2, 3, 5

Análise linguística/ semiótica
(ortografização)
1, 2, 3, 5

2, 3, 5

PRATICAS DE
LINGUAGEM

(EF05LP24) Planejar e produzir
texto sobre tema de interesse,
organizando resultados de pesquisa
em fontes de informação impressas
ou digitais, incluindo imagens e
gráficos ou tabelas, considerando a
situação
comunicativa
e
o
tema/assunto do texto.

Produção de textos

Forma de composição
dos textos
Adequação do texto
normas de escrita

às

Forma de composição
dos textos
Coesão e articuladores

CAMPO DE ATUAÇÃO: VIDA PÚBLICA
COMPETÊNCIAS
OBEJETOS DE
ESPECÍFICAS
CONHECIMENTO

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)
2, 3, 6, 7

Escrita colaborativa

Análise linguística/ semiótica
(ortografização)
2, 3, 5

Forma de composição dos
textos

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

3, 6

Compreensão em leitura

(EF05LP22) Ler e compreender
verbetes de dicionário, identificando
a
estrutura,
as
informações
gramaticais
(significado
de
abreviaturas) e as informações
semânticas.
(EF05LP23) Comparar informações
apresentadas em gráficos ou tabelas.

(EF05LP26) Utilizar, ao produzir o
texto, conhecimentos linguísticos e
gramaticais: regras sintáticas de
concordância nominal e verbal,
convenções de escrita de citações,
pontuação (ponto-final, dois-pontos,
vírgulas em enumerações) e regras
ortográficas.
(EF05LP27) Utilizar, ao produzir o
texto, recursos de coesão pronominal
(pronomes
anafóricos)
e
articuladores de relações de sentido
(tempo, causa, oposição, conclusão,
comparação), com nível adequado de
informatividade.

HABILIDADES
(EF35LP15) Opinar e defender
ponto de vista sobre tema polêmico
relacionado a situações vivenciadas
na escola e/ou na comunidade, utilizando registro formal e estrutura
adequada
à
argumentação,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF35LP16) Identificar e reproduzir,
em notícias, manchetes, lides e corpo
de notícias simples para público
infantil e cartas de reclamação
(revista infantil), digitais ou
impressos, a formata- ção e
diagramação específica de cada um
desses gêneros, inclusive em suas
versões orais.
(EF05LP15)
Ler/assistir
e
compreender,
com
autonomia,
notícias, reportagens, vídeos em
vlogs argumentativos, dentre outros
gêneros do campo político-cidadão,
de acordo com as convenções dos
gêneros e considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do
texto.
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Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)
2, 3, 5, 10

Escrita colaborativa

2, 3, 5, 10

Planejamento e produção de
texto

Oralidade

3, 6

Produção de texto

Análise linguística/ semiótica
(ortografização)
6

Forma de composição dos
textos
2, 3, 4, 5,10

(EF05LP16) Comparar informações
sobre um mesmo fato veiculadas em
diferentes mídias e concluir sobre qual
é mais confiável e por quê.
(EF05LP17) Produzir roteiro para
edição de uma reportagem digital
sobre temas de interesse da turma, a
partir de buscas de informações,
imagens, áudios e vídeos na internet,
de acordo com as convenções do
gênero e con- siderando a situação
comunicativa e o tema/ assunto do
texto.
(EF05LP18) Roteirizar, produzir e
editar
vídeo
para
vlogs
argumentativos sobre produtos de
mídia para público infantil (filmes,
desenhos animados, HQs, games
etc.), com base em conhecimentos
sobre eles, de acordo com as
convenções do gênero e considerando
a situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.
(EF05LP19) Argumentar oralmente
sobre acontecimentos de interesse
social, com base em conhecimentos
sobre fatos divulgados em TV, rádio,
mídia impressa e digital, respeitando pontos de vista diferentes.
(EF05LP20) Analisar a validade e
força
de
argumentos
em
argumentações sobre produtos de
mídia para público infantil (filmes,
desenhos animados, HQs, games
etc.), com base em conhecimentos
sobre os mesmos.
(EF05LP21) Analisar o padrão
entonacional, a expressão facial e
corporal e as escolhas de variedade e
registro linguísticos de vloggers de
vlogs opinativos ou argumentativos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Leitura e Produção de Textos
Solicitar que os alunos leiam individualmente as instruções de uma receita e após, checar se compreenderam as etapas para execução da
mesma.
Ler títulos de contos conhecidos pelos alunos e solicitar que relacionem as personagens, as características e ou as frases pronunciadas pelos
mesmos.
Conversar com os alunos, a partir da leitura do título do texto, sobre o possível conteúdo do mesmo (antecipação) e, após a leitura, verificar
se as antecipações se confirmaram (verificação).
Montar um acervo de classe com livros de boa qualidade literária, para uso dos alunos, tanto em sala, como para empréstimo;
Proporcionar roda de leitores, em que os alunos possam compartilhar opiniões sobre os livros e textos lidos;
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Propor que os alunos leiam, coletivamente, bons textos, analisando com o auxílio do professor, o uso da pontuação, como recurso utilizado
pelo autor, para dar sentido ao texto;
Propor que os alunos comparem o texto original, com a reescrita de um dos alunos ou agrupamentos a fim de observarem os recursos
utilizados pelo autor para assegurar textualidade;
Propor situações de leitura pelo aluno de diferentes gêneros textuais para dotá-los de conhecimentos procedimentais sobre a forma e o
modo de funcionamento de parte da variedade de gêneros que existem fora da escola.
Propor atividades de análise dos recursos gráficos (imagens , ilustrações, vídeos, diagramação, etc) como auxiliares na compreensão do
texto;
Montar um acervo de classe com jornais, revistas, textos da internet, enciclopédias, como materiais de estudo e ampliação do conhecimento,
ensinando os alunos a utilizar e manuseá-los. Acervo este a ser renovado de acordo com os projetos/sequências desenvolvidos na
classe;
Propor situações de leitura pelo aluno de diferentes gêneros textuais para dotá-los de conhecimentos procedimentais sobre a forma e o
modo de funcionamento de parte da variedade de gêneros que existem fora da escola, conhecerem sua forma e saberem quando e
como usá-los.
Fazer leituras diárias para os alunos, de textos literários de diferentes gêneros, de forma a repertoria-los ao mesmo tempo em que se
familiarizam com a linguagem que se usa para escrever, condição para que possam produzir seus próprios textos;
Propor atividades de leitura com diferentes propósitos: para localizar informações no texto, para se informar sobre o assunto, para apreciar,
etc), propiciando que os alunos aprendam os procedimentos adequados aos propósitos e aos gêneros;
Propor que os alunos leiam individualmente regras de jogos a serem vivenciados posteriormente, realizando antes a checagem oral da
compreensão das regras.
Propor leitura pelos alunos de quadrinhas para posterior jogral;
Propor leitura de piadas pelos alunos, a fim de que possam inferir traços de humor;
Leitura e releitura de contos conhecidos pelos alunos coletivamente e compartilhada.
Conversar com os alunos, a partir da leitura do título do texto, sobre o possível conteúdo do mesmo (antecipação) e, após a leitura, verificar
se as antecipações se confirmaram (verificação).
Montar um acervo de classe com livros de boa qualidade literária, para uso dos alunos, tanto em sala, como para empréstimo;
Proporcionar roda de leitores, e leituras compartilhadas, em que os alunos possam buscar, selecionar e compartilhar informações e opiniões
sobre os livros/ textos lidos;
Ler para os alunos, apresentando sempre, o livro ou fonte do texto, antes da leitura: capa, ilustrações, autor, partes do texto, número de
páginas, organização feita pelo autor – diagramação, se utilizou gráficos ou imagens para substituir texto escrito etc. -, seção do jornal
de onde extraiu o texto (caso se trate de um texto jornalístico) entre outras informações;
Propor atividades em que os alunos são convidados a analisar textos bem escritos de autores consagrados, com a orientação do professor,
destacando aspectos interessantes no que se refere à escolha de palavras, recursos de substituição, de concordância e pontuação,
marcas que identificam estilos, reconhecendo as qualidades estéticas do texto;
Propor que os alunos leiam, coletivamente, bons textos, analisando com o auxílio do professor, o uso de palavras e expressões, e o sentido
atribuído pelo autor, de acordo com o contexto;
Solicitar aos alunos que sugiram a substituição de palavras ou expressões por sinônimos, desde que não altere o sentido do texto;
Propor que os alunos comparem o texto original, com a reescrita de um dos alunos ou agrupamentos a fim de observarem os recursos
utilizados pelo autor para assegurar textualidade;
Propor leituras e orientar os alunos a observarem o uso das palavras que atribuem características a personagens e cenários;
Propor leituras e orientar os alunos a observarem o uso de palavras que nomeiam e dão ação ao texto;
Evidenciar, em situações de leitura, os localizadores espaciais, temporais e causais nos textos lidos;
Propor situações de leitura pelo aluno de diferentes gêneros textuais para dotá-los de conhecimentos procedimentais sobre a forma e o
modo de funcionamento de parte da variedade de gêneros que existem fora da escola, conhecendo sua forma e sabendo quando e
como usá-los;
Propor atividades de análise de ilustrações , imagens e outros recursos gráficos nos textos/ vídeos, como auxiliares na compreensão dos
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mesmos;
Montar um acervo de classe com textos literários, instrucionais, letras de canção, dicionários, enciclopédias, bem como materiais de estudo
e ampliação do conhecimento, ensinando os alunos a utilizar e manuseá-los. Acervo este a ser renovado de acordo com os
projetos/sequências desenvolvidos na classe;
Propor situações de leitura pelo aluno de diferentes gêneros textuais , contextualizando quanto a sua finalidade, a que público alvo destinase, onde são encontrados, conhecendo sua forma , sabendo quando e como usá-los.
Fazer leituras diárias para os alunos, de bons textos literários de diferentes gêneros, cuidando da forma de ler: em geral o que seduz o
ouvinte é a trama, mas ela tem de estar embalada pelo ritmo, entonação, pela cadência da voz, volume, expressão facial;
Comparar o estilo de um autor que conhecerão com outros já conhecidos pelos alunos, destacando suas características;
Proporcionar leituras de textos versificados, destacando os recursos utilizados pelo autor para garantir efeitos de beleza, fruiçãoe estética;
Destacar, na leitura de textos literários, os recursos linguísticos utilizados pelo autor para dar dramaticidade ao texto.
Propor atividades de leitura com diferentes propósitos: para se divertir, para memorizar, para apreciar bons textos literários,, para se
informar, para conhecer, etc), propiciando que os alunos aprendam os procedimentos adequados aos propósitos e aos gêneros;
Abordar conhecimentos e experiências prévias com os alunos, formular perguntas a partir de títulos, subtítulos e ilustrações, sobre o
possível conteúdo do mesmo (antecipação) e, após a leitura, verificar se as antecipações se confirmaram (verificação).
Intervir para que os alunos, a partir da leitura de títulos textos informativos e / ou notícias a serem lidas, expressem sobre o que acreditam
que abordará o texto, socializando conhecimentos prévios, prevendo conteúdos, formulando perguntas, tendo como suporte as
informações tipográficas;
Recapitular histórias lidas para a classe, registrando as palavras mais importantes de cada trecho lido;
Auxiliar os alunos a inferir informações implícitas nas leituras realizadas , contextualizando e esclarecendo dúvidas.
Montar um acervo de classe com livros de boa qualidade literária, para uso dos alunos, tanto em sala, como para empréstimo;
Promover a troca de impressões e reflexões sobre o que foi lido, propondo uma “conversa literária”, salientando aspectos dos livros lidos,
com foco na trama ou beleza da linguagem, repetições intencionais, comparação com trechos de outras histórias, entre outros;
Propor mural de indicações literárias;
Ler sinopses e fazer comentários ou perguntas para antecipar a história a ser lida;
Auxiliar os alunos na compreensão dos índices de alguns materiais, exemplificando de que forma eles ajudam a localizar o que procuram:
alfabéticos, temáticos, sumários com ou sem descrição dos conteúdos, índices com imagens, etc.
Propor atividades em que os alunos são convidados a analisar textos bem escritos de autores consagrados, com a orientação do professor,
destacando aspectos interessantes no que se refere à escolha de palavras, recursos de substituição, de concordância e pontuação,
marcas que identificam estilos, reconhecendo as qualidades estéticas do texto;
Propor que os alunos leiam, coletivamente, bons textos, analisando com o auxílio do professor, o uso de palavras e expressões, e o sentido
atribuído pelo autor, de acordo com o contexto;
Solicitar aos alunos que sugiram a substituição de palavras ou expressões por sinônimos, desde que não altere o sentido do texto;
Propor leituras e orientar os alunos a observarem o uso das palavras que atribuem características a personagens e cenários;
Propor leituras e orientar os alunos a observarem o uso de palavras que nomeiam e dão ação ao texto;
Evidenciar, em situações de leitura, os localizadores espaciais, temporais e causais nos textos lidos;
Propor situações de leitura pelo aluno de diferentes gêneros textuais para dotá-los de conhecimentos procedimentais sobre a forma e o
modo de funcionamento de parte da variedade de gêneros que existem fora da escola, conhecendo sua forma e sabendo quando e
como usá-los;
Assumir, durante a leitura, uma atitude de interrogar o texto, formulando hipóteses sobre sua significação, a partir do que sabe sobre o
assunto, sobre o gênero textual, sobre o autor, bem como da situação comunicativa;
Propor atividades de análise dos recursos gráficos (imagens , ilustrações, vídeos, diagramação, etc) como auxiliares na compreensão do
texto;
Propor atividades de análise de propagandas, observando o uso de imagens, diagramação e formatação do texto com o intuito de persuadir
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o leitor.
Montar um acervo de classe com jornais, revistas, textos da internet, enciclopédias, como materiais de estudo e ampliação do conhecimento,
ensinando os alunos a utilizar e manuseá-los. Acervo este a ser renovado de acordo com os projetos/sequências desenvolvidos na
classe;
Propor atividades eem que os alunos, após a leitura de um texto, comuniquem aos colegas o que compreenderam, compartilhem pontos de
vista sobre o texto que leram, sobre o assunto e façam relação com outros textos lidos;
Propor situações de leitura pelo aluno de diferentes gêneros textuais para dotá-los de conhecimentos procedimentais sobre a forma e o
modo de funcionamento de parte da variedade de gêneros que existem fora da escola, conhecerem sua forma e saberem quando e
como usá-los.
Fazer leituras diárias para os alunos, de textos literários de diferentes gêneros, de forma a repertoria-los ao mesmo tempo em que se
familiarizam com a linguagem que se usa para escrever, condição para que possam produzir seus próprios textos;
Propor situações de releitura e reconto para planejamento de texto a ser produzido, como forma de tematizar a textualização em registro
literário, visando a apropriação, pelos alunos, da linguagem literária;
Propor aos alunos a busca por textos que sejam potentes por sua qualidade literária, que evoquem sentimentos, sensações e surpresas;
Propor atividades de leitura com diferentes propósitos: para localizar informações no texto, para se informar sobre o assunto, para apreciar,
para estudar, para se divertir,, etc), propiciando que os alunos aprendam os procedimentos adequados aos propósitos e aos gêneros;
Propor a leitura de textos, em diferentes suportes, que abordem determinado tema, com o propósito de ler para estudar, em que os alunos
aprendam procedimentos como reler para estabelecer relações entre o que está lendo e o que já foi lido, para resolver uma suposta
contradição ou mesmo para estabelecer a relação entre diferentes informações veiculadas pelo texto, utilizando para isto: anotações,
grifos, pequenos esquemas;
Promover situações didáticas onde o aluno utilize os procedimentos de leitor para localizar e selecionar informações de livros, revistas,
textos de divulgação científica a partir de índices, títulos, subtítulos, ilustrações, etc.
Intervir para que os alunos, a partir da leitura de títulos textos informativos e / ou de divulgação científica, expressem sobre o que acreditam
que abordará o texto, socializando conhecimentos prévios, prevendo conteúdos (antecipação), formulando perguntas, tendo como
suporte as informações tipográficas e outros indícios e, após a leitura, verificar se as antecipações se confirmaram (verificação).
Auxiliar os alunos a inferir informações implícitas nas leituras realizadas , contextualizando e esclarecendo dúvidas.
Promover leitura de livros em capítulos, interrompendo a leitura em momentos que criem expectativa, pedindo aos alunos que façam
antecipações;
Montar um acervo de classe com livros de boa qualidade literária, para uso dos alunos, tanto em sala, como para empréstimo;
Promover a troca de impressões e reflexões sobre o que foi lido, propondo uma “conversa literária”, salientando aspectos dos livros lidos,
com foco na trama ou beleza da linguagem, repetições intencionais, comparação com trechos de outras histórias, entre outros;
Propor mural de indicações literárias;
Propor situações em que os alunos desenvolvam protocolos de leitura, como: antecipar o conteúdo a partir de títulos e subtítulos, buscar
respostas, relacionar as próprias ideias e informações a respeito de um tema com as informações trazidas pelo texto;
Tendo o professor como modelo, aprender alguns procedimentos de ler para estudar, como grifar, fazer anotações, destacar as principais
informações.
Propor situações de leitura compartilhada de poemas, tendo o professor como modelo, cuidando dos aspectos relacionados a leitura em
voz alta, bem como na expressão da beleza, graça ou até tristeza;
Propor atividades de leitura em voz alta pelos alunos, orientando–os a não ler muito rápido, nem excessivamente devagar, a ler num tom
de voz que todos consigam ouvir e pronunciar cada palavra;
Propor atividades em que os alunos são convidados a analisar textos bem escritos de autores consagrados, com a orientação do professor,
destacando aspectos interessantes no que se refere à escolha de palavras, recursos de substituição, de concordância e pontuação,
marcas que identificam estilos, reconhecendo as qualidades estéticas do texto;
Propor que os alunos leiam, coletivamente, bons textos, analisando com o auxílio do professor, a objetividade e outras características dos
textos de divulgação científica;
Solicitar aos alunos que sugiram a substituição de palavras ou expressões por sinônimos, desde que não altere o sentido do texto;
Propor leituras e orientar os alunos a observarem o uso das palavras que atribuem características a personagens e cenários;
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Propor leituras e orientar os alunos a observarem o uso de palavras que nomeiam e dão ação ao texto;
Evidenciar, em situações de leitura, os localizadores espaciais, temporais e causais nos textos lidos;
Estimular os alunos a inferir o significado de palavras desconhecidas, a partir de informações oferecidas pelo próprio texto;
Propor situações de leitura pelo aluno de diferentes gêneros textuais para dotá-los de conhecimentos procedimentais sobre a forma e o
modo de funcionamento de parte da variedade de gêneros que existem fora da escola, conhecendo sua forma e sabendo quando e
como usá-los;
Assumir, durante a leitura, uma atitude de interrogar o texto, formulando hipóteses sobre sua significação, a partir do que sabe sobre o
assunto, sobre o gênero textual, sobre o autor, bem como da situação comunicativa;
Analisar com os alunos, os elementos constitutivos de diferentes textos : manchetes, slogans, textos de campanhas publicitárias, entrevistas,
convites e bilhetes, realizando boas intervenções para que eles conheçam as características específicas de cada modelo;
Propor atividades de análise dos recursos gráficos (imagens , ilustrações, vídeos, diagramação, etc) como auxiliares na compreensão do
texto;
Propor atividades de análise de propagandas, observando o uso de imagens, diagramação e formatação do texto com o intuito de persuadir
o leitor.
Propor situações em que os alunos possam ler e interpretar logotipos, ícones, imagens (sozinhas/sequenciadas), ilustrações associadas aos
textos e textos associado a imagens.
Auxiliar os alunos a reconhecer e identificar símbolos e seu contexto, a enumerar elementos concretos da imagem e a interpretar o sentido
global da ilustração;
Montar um acervo de classe com jornais, revistas, textos da internet, enciclopédias, como materiais de estudo e ampliação do conhecimento,
ensinando os alunos a utilizar , manusear e selecionar intencionalmente.. Acervo este a ser renovado de acordo com os
projetos/sequências desenvolvidos na classe;
Propor atividades em que os alunos, após a leitura de um texto, comuniquem aos colegas o que compreenderam, compartilhem pontos de
vista sobre o texto que leram, sobre o assunto e façam relação com outros textos lidos;
Propor situações de leitura pelo aluno de diferentes gêneros textuais para dotá-los de conhecimentos procedimentais sobre a forma e o
modo de funcionamento de parte da variedade de gêneros que existem fora da escola, conhecerem sua forma e saberem quando e
como usá-los.
Informe aos alunos sobre o texto a ser lido, antecipando parte da trama da história, seus personagens, o local onde se passa, fornecendo
elementos para antecipação do conteúdo do texto.
Fazer leituras diárias para os alunos, de textos literários de diferentes gêneros, de forma a repertoria-los ao mesmo tempo em que se
familiarizam com a linguagem que se usa para escrever, condição para que possam produzir seus próprios textos;
Propor aos alunos a busca por textos que sejam potentes por sua qualidade literária, que evoquem sentimentos, sensações e surpresas;
Promova a leitura pelo professor de textos que os alunos não leriam sozinhos, prezando pela qualidade literária do texto, com trama bem
estruturada (divertida, inesperada, cheia de suspense, imprevisível); personagens interessantes e linguagem bem construída.
Explore a leitura de poemas em que apareçam duplo sentido de palavras, onde o poeta evoque, pela palavras escolhidas, as metáforas,
dando sentido inusitado as mesmas;
Explore poesias que brinquem com os sentidos e os sons das palavras, desvendando para o leitor novas possibilidades, novos jeitos de
dizer, ora pela graça, ora pela delicadeza das imagens criadas pela leitura e apreciação.
Propor atividades de leitura com diferentes propósitos: para localizar informações no texto, para se informar sobre o assunto, para apreciar,
para estudar, para se divertir,, etc), propiciando que os alunos aprendam os procedimentos adequados aos propósitos e aos gêneros;
Propor a leitura de textos, em diferentes suportes, que abordem determinado tema, com o propósito de ler para estudar, em que os alunos
aprendam procedimentos como reler para estabelecer relações entre o que está lendo e o que já foi lido, para resolver uma suposta
contradição ou mesmo para estabelecer a relação entre diferentes informações veiculadas pelo texto, utilizando para isto: anotações,
grifos, pequenos resumos;

Escrita e Produção de Textos
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Propor atividades em que os alunos tenham necessidade de utilizar a ordem alfabética em algumas de suas aplicações sociais, como no uso
de agenda telefônica, dicionário, enciclopédias, glossários e guias;
Propor que, em duplas, os alunos escrevam regras para as questões ortográficas, após discussões sobre as suas regularidades;
Propor que, em duplas, os alunos elaborem cartazes com palavras que acreditem não serem contempladas pelas regras que escreveram;
Proporcionar atividades de discussão com os alunos, em momentos de reescrita, que os leve a refletir sobre os sinais de pontuação,
explorando o uso do ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgula, dois pontos, travessão, reticências e aspas;
Propor que, em duplas, os alunos pontuem textos já conhecidos e discutam, após as alterações de sentido a partir das diferentes
possibilidades de pontuação;
Salientar, enquanto escriba, em momentos de reescrita, as expressões que indicam marcadores temporais.
Destacar, enquanto escriba, os recursos utilizados para evitar a repetição excessiva de palavras e observar as substituições utilizadas ou
omissões.
Propor aos alunos atividades de planejamento da produção escrita, listando os principais episódios da história, salientando a lgumas
características marcantes de personagens ou aspectos que não poderão ser esquecidos para garantir a progressão temática;
Reescrever, tendo o professor como escriba, , contos e outros textos do gênero literário, garantindo a sequência dos episódios na ordem em
que acontecem e as relações estabelecidas entre eles;
Propor intervenções para que os alunos reescrevam, tendo o professor como escriba,, garantindo a textualização do texto, ou seja,
reelaborem o texto, utilizando os recursos da língua
Discutir com os alunos, em atividades de reescrita, os sinais de pontuação, enquanto recursos para garantir sentido ao texto;
Salientar, em momentos de reescrita, a importância do uso de algumas palavras (especialmente adjetivos), para que o leitor imagine melhor
o que ocorre na história, tendo uma ideia mais clara das características dos personagens e cenários;
Propor que, coletivamente, os alunos façam a revisão de um texto produzido pelo grupo, previamente selecionado pelo professor,
observando enquanto escrevem e ao final da produção, a interlocução textual, a finalidade do texto e as características próprias do
gênero;
Propor que os alunos, coletivamente, façam a revisão de bons textos literários e/ou de outros gêneros observando que a pontuação auxilia
na construção do sentido do texto, organiza as ideias e que pode variar em algumas situações, porém não em outras;
Propor leitura e analise de como os bons autores utilizam a pontuação para organizar seus textos.
Propor em análise de textos versificados, os recursos utilizados pelo autor (ritmo, sonoridade e metáforas);
Apresentar bons textos para que os alunos observem a estrutura e diagramação;
Propor a análise e produção de quadrinhas, estrofes de poemas, auxiliando os alunos na percepção de rimas, sons e jogos de palavras;
Propor, em atividades de reescrita, tendo o professor como escriba, a análise da divisão dos parágrafos no texto e as relações estabelecidas
entre eles;
Propor atividades de escrita de textos instrucionais e ilustrações dos mesmos, fazendo relação entre textos/imagens;
Propor o planejamento, num primeiro momento coletivamente, dos textos a serem escritos/reescritos.
Solicitar que, em duplas, os alunos escrevam regras que construíram para jogos vivenciados por eles em atividades extraclasse.
Propor atividades em que os alunos tenham necessidade de utilizar a ordem alfabética em algumas de suas aplicações sociais, como acesso
ao dicionário, enciclopédias, glossários e guias;
Propor que, em duplas, os alunos escrevam regras para as questões ortográficas, após discussões sobre as suas regularidades;
Propor que, coletivamente, com o auxílio do professor, elaborem cartazes com palavras que acreditem não serem contempladas pelas regras
que escreveram;
Propor observação de palavras acentuadas e suas regularidades;
Proporcionar atividades de discussão com os alunos, em momentos de reescrita, que os leve a refletir sobre os sinais de pontuação,
explorando o uso do ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgula, dois pontos, travessão, reticências e aspas;
Propor que, em duplas, os alunos pontuem textos já conhecidos e discutam, após as alterações de sentido a partir das diferentes
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possibilidades de pontuação;
Salientar, enquanto escriba, em momentos de reescrita, as expressões que indicam marcadores temporais.
Destacar, enquanto escriba, os recursos utilizados para evitar a repetição excessiva de palavras e observar as substituições utilizadas ou
omissões.
Propor que os alunos, coletivamente, façam a revisão de bons textos literários e/ou de outros gêneros observando que a pontuação auxilia
na construção do sentido do texto, organiza as ideias e que pode variar em algumas situações, porém não em outras;.
Planificar, com os alunos, o texto a ser reescrito, resgatando o conteúdo temático, as relações estabelecidas entre os episódios, elencando
aqueles que não podem faltar para garantir a relação de causalidade; Pode-se recorrer ao uso de palavras-chave, esquemas ou roteiros;
Organizar duplas de alunos, para que façam a reescrita, tendo um deles como escriba, resgatando a sequência do texto lido anteriormente;
Salientar, em momentos de reescrita, a importância do uso de algumas palavras (especialmente adjetivos), para que o leitor imagine melhor
o que ocorre na história, tendo uma ideia mais clara das características dos personagens e cenários;
Revisar, coletivamente, a reescrita de um dos alunos que apresente problemas quanto a pontuação (o texto selecionado já deve estar
corrigido quanto aos demais elementos gramaticais e ortográficos);
Propor que, coletivamente, os alunos façam a revisão de um texto produzido pelo grupo, previamente selecionado pelo professor,
observando enquanto escrevem e ao final da produção, a interlocução textual, a finalidade do texto e as características próprias do
gênero;
Propor em análise de textos versificados, os recursos utilizados pelo autor (ritmo, sonoridade e metáforas);
Conduzir o planejamento da estrutura composicional do gênero ou do estilo, do texto a ser produzido, coletivamente ou em duplas,
discutindo previamente com a classe: quem é o interlocutor, o que pretende comunicar, por que pretende comunicar, como o texto
será veiculado
Propor a análise e produção de quadrinhas, estrofes de poemas, auxiliando os alunos na percepção de rimas, sons e jogos de palavras;
Propor, em atividades de reescrita, tendo o professor como escriba, a análise da divisão dos parágrafos no texto e as relações estabelecidas
entre eles;
Propor atividades de escrita de textos instrucionais e ilustrações dos mesmos, fazendo relação entre textos/imagens;
Propor a escrita de curiosidades, verbetes e textos informativos, baseados na leitura e seleção de informações prévias, adequadas as
necessidades do gênero.
Propor atividades em que os alunos tenham necessidade de utilizar a ordem alfabética em algumas de suas aplicações sociais, como no uso
de índices, dicionários, enciclopédias, glossários e guias;
Proporcionar atividades de discussão com os alunos, em momentos de reescrita, que os leve a refletir sobre os sinais de pontuação,
explorando o uso do ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgula, dois pontos, travessão, reticências e aspas;
Salientar, enquanto escriba, em momentos de reescrita, as expressões que indicam marcadores temporais, causais, de conclusão e
comparação;
Destacar, enquanto escriba, os recursos utilizados para evitar a repetição excessiva de palavras e observar as substituições utilizadas ou
omissões.
Propor que, em duplas, os alunos escrevam regras para as questões ortográficas, após discussões sobre as suas regularidades;
Propor que, coletivamente, com o auxílio do professor, elaborem cartazes com palavras que acreditem não serem contempladas pelas regras
que escreveram;
Propor observação de palavras acentuadas e suas regularidades;
Propor que, em duplas, os alunos reescrevam textos já conhecidos , utilizando-se adequadamente letras maiúsculas e minúsculas;
Conduzir o planejamento da estrutura composicional do gênero ou do estilo, do texto a ser produzido, coletivamente ou em duplas,
discutindo previamente com a classe: quem é o interlocutor, o que pretende comunicar, por que pretende comunicar, como o texto
será veiculado;
Propor aos alunos atividades de que reiterem o planejamento escritor: planejar a escrita, recorrer ao planejamento, discutir as diversas
formas de expressar e textualizar as ideias, reler enquanto escreve, revisando durante a produção e depois de concluída.
Propor intervenções para que os alunos reescrevam, tendo o professor como escriba,, garantindo a textualização do texto, ou seja,
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reelaborem o texto, utilizando os recursos da língua;
Discutir com os alunos, em atividades de reescrita, os sinais de pontuação, enquanto recursos para garantir sentido ao texto;
Salientar, em momentos de reescrita, a importância do uso de algumas palavras (especialmente adjetivos), para que o leitor imagine melhor
o que ocorre na história, tendo uma ideia mais clara das características dos personagens e cenários;
Propor que os alunos, coletivamente, façam a revisão de bons textos literários e/ou de outros gêneros observando que a pontuação auxilia
na construção do sentido do texto, organiza as ideias e que pode variar em algumas situações, porém não em outras;
Propor leitura e analise de como os bons autores utilizam a pontuação para organizar seus textos.
Propor em análise e escrita de textos versificados, os recursos utilizados pelo autor (ritmo, sonoridade e metáforas);
Apresentar bons textos para que os alunos observem a estrutura e diagramação;
Propor a revisão de bons modelos e produção de quadrinhas, poemas, piadas, curiosidades, verbetes, instrucionais, descritivos, cartazes,
canções e parlendas, respeitando as convenções dos gêneros e considerando a situação comunicativa e o tema / assunto do texto
Propor atividades de escrita (tendo ou não o professor como escriba) de textos informativos, fichas técnicas ou de divulgação científica e
ilustrações dos mesmos, fazendo relação entre textos/imagens;
Propor o planejamento de escrita e apresentação, num primeiro momento coletivamente, dos textos instrucionais, utilizando-se de recursos
gráficos para composição dos mesmos.
Propor, em atividades de reescrita, tendo o professor como escriba, a análise da divisão dos parágrafos no texto e as relações estabelecidas
entre eles;
Propor atividades em que os alunos tenham necessidade de utilizar a ordem alfabética em algumas de suas aplicações sociais, como no uso
de índices, dicionários, enciclopédias, glossários e guias;
Proporcionar atividades de discussão com os alunos, em momentos de reescrita, que os leve a refletir sobre os sinais de pontuação,
explorando o uso do ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgula, dois pontos, travessão, reticências e aspas;
Salientar, enquanto escriba, em momentos de reescrita, as expressões que indicam marcadores temporais, causais, de conclusão e
comparação;
Destacar, enquanto escriba, os recursos utilizados para evitar a repetição excessiva de palavras e observar as substituições utilizadas ou
omissões.
Propor que, em duplas, os alunos escrevam regras para as questões ortográficas, após discussões sobre as suas regularidades;
Propor que, coletivamente, com o auxílio do professor, elaborem cartazes com palavras que acreditem não serem contempladas pelas regras
que escreveram;
Propor observação de palavras acentuadas e suas regularidades;
Propor que, em duplas, os alunos reescrevam textos já conhecidos , utilizando-se adequadamente letras maiúsculas e minúsculas;
Conduzir o planejamento da estrutura composicional do gênero ou do estilo, do texto a ser produzido, coletivamente ou em duplas,
discutindo previamente com a classe: quem é o interlocutor, o que pretende comunicar, por que pretende comunicar, como o texto
será veiculado;
Propor situações de ditado ao professor de textos de divulgação científica, aprendendo alguns comportamentos envolvidos na produção de
textos: planejamento, revisão durante a escrita, escolha de uma entre várias possibilidades, revisão pós escrita;
Propor situações de escrita de textos de divulgação científica utilizando a linguagem, a organização e as expressões discursivas próprias
desse gênero;
Discutir com os alunos, em atividades de reescrita, os sinais de pontuação, enquanto recursos para garantir sentido ao texto;
Propor em análise e escrita de textos versificados, os recursos utilizados pelo autor (ritmo, sonoridade e metáforas);
Apresentar bons textos para que os alunos observem a estrutura e diagramação;
Propor situações de escrita de resumos,tendo o professor como modelo, num primeiro momento, promovendo a leitura e seleção de
informações mais importantes dos textos lidos e anotando-as para posterior organização e divulgação.
Propor situações didáticas em que os alunos produzam textos com propósitos sociais e tenham que revisar distintas versões, até o texto
bem escrito, cuidando da apresentação final;
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Propor a revisão de bons modelos e produção de poemas, verbetes, instrucionais, descritivos, cartazes, respeitando as convenções dos
gêneros e considerando a situação comunicativa e o tema / assunto do texto
Propor atividades de escrita (tendo ou não o professor como escriba) de textos informativos ,fichas técnicas ou de divulgação científica e
ilustrações dos mesmos, fazendo relação entre textos/imagens;
Propor , em atividades de reescrita, tendo o professor como escriba, a análise da divisão dos parágrafos no texto, resgatando as informações
mais importantes dos textos lidos e as relações estabelecidas entre eles;

Oralidade e Produção de Textos
Resgatar em uma roda de leitura, o conteúdo temático, os fatos, as sequências temporais e causais de histórias conhecidas, pelos alunos, a
fim de, posteriormente, pontuá-las;
Propor que os alunos leiam canções conhecidas, títulos de histórias, problemas, adivinhações ou outros textos que sabem de memória para
analisar e descobrir as relações entre o oral e o escrito;
Propor que os alunos leiam poemas conhecidos e outros textos que sabem de memória, a fim de se apropriar dos modelos de escrita literária
autêntica;
Recapitular, coletivamente, histórias lidas para a classe;
Realizar rodas de conversa para que os alunos possam escutar e narrar fatos conhecidos ou relatar experiências e acontecimentos do
cotidiano garantindo que manifestem suas opiniões e acolham a dos colegas;
Apresentar para os alunos, programas que instruam a execução de jogos ou a confecção de brinquedos ou o preparo de alimentos, retomando
após, os materiais necessários e as etapas a serem cumpridas para a concretização da atividade proposta;
Intervir, quando necessário, para que os alunos analisem as palavras e as construções linguísticas mais adequadas em função da situação
comunicativa a ser vivenciada;
Propor que os alunos produzam um texto oralmente com destino escrito, levando-o a verificar a adequação do escrito do ponto de vista
discursivo.
Recapitular, coletivamente, histórias lidas para a classe, propondo que os alunos produzam um texto oralmente com destino escrito,
levando-o a verificar a adequação do escrito do ponto de vista discursivo, relendo em voz alta e analisando os problemas textuais;
Resgatar em uma roda de leitura, o conteúdo temático, os fatos, as sequências temporais e causais de histórias conhecidas pelos alunos;
Propor que os alunos declamem poemas conhecidos e outros textos que sabem de memória, a fim de se apropriar dos modelos de escrita
literária autêntica;
Realizar rodas de conversa para que os alunos possam escutar e narrar fatos conhecidos ou relatar experiências e acontecimentos do
cotidiano garantindo que manifestem suas opiniões e acolham a dos colegas;
Apresentar para os alunos, programas que instruam a execução de jogos ou descrição de experiências, retomando após, os materiais
necessários e as etapas a serem cumpridas para a concretização da atividade proposta;
Intervir, quando necessário, para que os alunos analisem as palavras e as construções linguísticas mais adequadas em função da situação
comunicativa a ser vivenciada;
Propor atividades em que os conversem espontaneamente, ou por telefone, que os ajudem a compreender e distinguir as características a
linguagem oral ;
Propor que os alunos recitem poemas conhecidos e outros textos que sabem de memória, a fim de se apropriar dos modelos de escrita
literária autêntica;
Recapitular, coletivamente, textos lidos para a classe, a fim de recuperar informações relevantes acerca dos temas estudados;
Realizar rodas de conversa para que os alunos possam escutar e narrar fatos conhecidos ou relatar experiências e acontecimentos do
cotidiano garantindo que manifestem suas opiniões e acolham a dos colegas;
Apresentar para os alunos, programas que instruam a execução de jogos , experiências, confecção de brinquedos ou o preparo de alimentos,
retomando após, os materiais necessários e as etapas a serem cumpridas para a concretização da atividade proposta;
Intervir, quando necessário, para que os alunos analisem as palavras e as construções linguísticas mais adequadas em função da situação
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comunicativa a ser vivenciada;
Propor atividades em que os conversem espontaneamente, ou por telefone, que os ajudem a compreender e distinguir as características a
linguagem oral ;
Propor que os alunos recitem poemas conhecidos e outros textos que sabem de memória, a fim de se apropriar dos modelos de escrita
literária autêntica; Recapitular, coletivamente, textos lidos para a classe, a fim de recuperar informações relevantes acerca dos temas
estudados;
Realizar rodas de conversa para que os alunos possam escutar e narrar fatos conhecidos ou relatar experiências e acontecimentos do
cotidiano garantindo que manifestem suas opiniões e acolham a dos colegas;
Apresentar para os alunos, programas que instruam a execução de jogos , experiências, confecção de brinquedos ou o preparo de alimentos,
retomando após, os materiais necessários e as etapas a serem cumpridas para a concretização da atividade proposta;
Intervir, quando necessário, para que os alunos analisem as palavras e as construções linguísticas mais adequadas em função da situação
comunicativa a ser vivenciada;
Propor que os alunos produzam um texto oralmente com destino escrito, levando-o a verificar a adequação do escrito do ponto de vista
discursivo.
Propor que os alunos produzam um texto oralmente com destino escrito, levando-o a verificar a adequação do escrito do ponto de vista
discursivo.
Propor atividades em que os conversem espontaneamente, ou por telefone, que os ajudem a compreender e distinguir as características a
linguagem oral;
Propor que os alunos recitem poemas conhecidos e outros textos que sabem de memória;
Recapitular, coletivamente, textos lidos para a classe, a fim de recuperar informações relevantes acerca dos temas estudados;
Realizar rodas de conversa para que os alunos possam escutar e narrar fatos conhecidos ou relatar experiências e acontecimentos do
cotidiano garantindo que manifestem suas opiniões e acolham a dos colegas;
Apresentar para os alunos, programas que instruam a execução de jogos , experiências, confecção de brinquedos ou o preparo de alimentos,
retomando após, os materiais necessários e as etapas a serem cumpridas para a concretização da atividade proposta;
Intervir, quando necessário, para que os alunos analisem as palavras e as construções linguísticas mais adequadas em função da situação
comunicativa a ser vivenciada;
Promover discussões acerca dos poemas lidos, observando os diferentes sentimentos, sensações e possibilidades de compreensão que o
poeta quis expressar com o texto;
Propor atividades de apresentação oral das informações aprendidas nos estudos dos textos de divulgação científica;

Análise linguística / semiótica

alisar, junto com os alunos, contos e/ou outros textos de outros gêneros literários, os recursos linguísticos, com ênfase nos sinais de pontuação
utilizados pelo autor para garantir a progressão temática;
Solicitar que os alunos, oralmente, tendo o professor como escriba, ditem os conhecimentos que possuem sobre pontuação;
Solicitar que, em duplas, os alunos categorizem os conhecimentos que possuem sobre pontuação, justificando seu uso para representar uma pergunta
ou dúvida, apontar a interrupção de pensamento, transmitir emoções, etc;
Propor a análise em textos lidos do uso de diferentes formas para não repetir excessivamente a mesma palavra;
Propor atividades de revisão coletiva – linguagem, já entregando o texto para os alunos, com os erros ortográficos corrigidos, solicitando alterações
para melhoria da linguagem. Problemas mais recorrentes: excesso de elementos de ligação entre as orações (e, aí, então); repetição excessiva
do protagonista da história; omissão de partes que comprometem a compreensão da história; trechos confusos; uso da pontuação como recurso
que orientará os leitores na compreensão do texto (falta de travessão para diferenciar as falas do que é enunciado pelo narrador, falta de dois
pontos para introduzir a fala de uma personagem, não usar letras maiúsculas depois de ponto ou no início de uma frase, omissão de ponto final,
interrogação ou exclamação);
Eleger, para o trabalho com os alunos, as correspondências regulares e irregulares que serão objetos de reflexão, utilizando-se de diferentes estratégias
tais como: ditado interativo, releitura com focalização e revisão (dupla, em grupo ou coletiva);
Analisar, junto com os alunos, contos e/ou outros textos de outros gêneros literários, os recursos linguísticos, com ênfase nos sinais de pontuação
utilizados pelo autor para garantir a progressão temática, auxiliando na construção do sentido do texto.
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Propor a análise em textos lidos do uso de diferentes formas para não repetir excessivamente a mesma palavra;
Propor atividades de revisão coletiva – linguagem, já entregando o texto para os alunos, com os erros ortográficos corrigidos, solicitando alterações
para melhoria da linguagem. Problemas mais recorrentes: excesso de elementos de ligação entre as orações (e, aí, então); repetição excessiva
do protagonista da história; omissão de partes que comprometem a compreensão da história; trechos confusos;
Propor atividades de revisão coletiva - uso da pontuação como recurso que orientará os leitores na compreensão do texto (falta de travessão para
diferenciar as falas do que é enunciado pelo narrador, falta de dois pontos para introduzir a fala de uma personagem, não usar letras maiúsculas
depois de ponto ou no início de uma frase, omissão de ponto final, interrogação ou exclamação, utilizar aspas para indicar a fala de personagens;
vírgula ou travessão para indicar que se está explicando algo, vírgula para listar características de personagens, entre outros);
Eleger, para o trabalho com os alunos, as correspondências regulares e irregulares que serão objetos de reflexão, utilizando-se de diferentes estratégias
tais como: ditado interativo, releitura com focalização e revisão (dupla, em grupo ou coletiva);
Comparar a forma que os autores utilizam para marcar o tempo, sendo mais objetivos ou tornando o texto mais envolvente e encantador;
Analisar, junto com os alunos, contos e/ou outros textos de outros gêneros literários, os recursos linguísticos, com ênfase nos sinais de pontuação
utilizados pelo autor para garantir a progressão temática;
Propor atividades de revisão coletiva – linguagem, já entregando o texto para os alunos, com os erros ortográficos corrigidos, solicitando alterações
para melhoria da linguagem. Problemas mais recorrentes: excesso de elementos de ligação entre as orações (e, aí, então); repetição excessiva
do protagonista da história; omissão de partes que comprometem a compreensão da história; trechos confusos; uso da pontuação como recurso
que orientará os leitores na compreensão do texto (falta de travessão para diferenciar as falas do que é enunciado pelo narrador, falta de dois
pontos para introduzir a fala de uma personagem, não usar letras maiúsculas depois de ponto ou no início de uma frase, omissão de ponto final,
interrogação ou exclamação);
Eleger, para o trabalho com os alunos, as correspondências regulares e irregulares que serão objetos de reflexão, utilizando-se de diferentes estratégias
tais como: ditado interativo, releitura com focalização e revisão (dupla, em grupo ou coletiva);
Para as irregulares, promover a discussão entre os alunos sobre a forma correta de grafar tal palavra, tendo de justificar su as ideias. Em caso de
impasse, consultar o professor ou o dicionário (de forma que os alunos, progressivamente, adquiram a rapidez necessária para consulta-lo e
encontrar as palavras) listar as palavras mais usuais e afixá-las para consulta, em caso de dúvidas.
Analisar, junto com os alunos, contos e/ou outros textos de outros gêneros literários, os recursos linguísticos, com ênfase nos sinais de pontuação
utilizados pelo autor para garantir a progressão temática;
Propor atividades de revisão coletiva – linguagem, ortografia ou separação das palavras no texto, elegendo textos que apresentem os problemas
destacados, fazendo as marcações das questões encontrados nos mesmos (focalizando, corrigidas as outras questões);
Propor que os alunos façam a revisão do próprio texto, recebendo o texto com marcações feitas pelo professor (palavras com erros de ortografia,
questões relacionadas a separação de palavras, sublinhando o trecho e apontando a quantidade de palavras no trecho; nas questões relacionadas
a linguagem, marcar o parágrafo todo e escrever pequenos bilhetes, sugerindo alterações);
Eleger, para o trabalho com os alunos, as correspondências regulares e irregulares que serão objetos de reflexão;
Para as regulares, promover a discussão entre alunos sobre a forma de grafar determinada palavra, provocar dúvidas, tendo em vista a descoberta do
princípio gerativo; sistematizar e registrar as descobertas dos alunos em relação às regras e usar o dicionário;
Para as irregulares, promover a discussão entre os alunos sobre a forma correta de grafar tal palavra, tendo de justificar su as ideias. Em caso de
impasse, consultar o professor ou o dicionário (de forma que os alunos, progressivamente, adquiram a rapidez necessária para consulta-lo e
encontrar as palavras) listar as palavras mais usuais e afixá-las para consulta, em caso de dúvidas.
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6.3 Arte
6.3.1 Texto Introdutório

A Arte é reconhecida, no DCRB, como um campo do conhecimento próprio, indo muito além do trabalho com
a dimensão sensível. É um fenômeno social e cultural de caráter universal que permite acessar dados e
informações sobre a cultura a partir do conhecimento e aná- lise crítico-reflexiva de quando as obras de arte
foram realizadas, sua história, os elementos constitutivos junto ao processo formal de constituição de uma
produção artística, tendo como um dos seus objetivos o desenvolvimento pleno e integral dos estudantes.

Sendo a escola um local privilegiado de cultura, é imprescindível assegurar o lugar da arte na educação,
requerendo dos educadores a compreensão da sua importância (Arte) no desenvolvimento humano.

Fowler (2001, p. 9-13) nos elucida bem sobre isso ao afirmar que a Arte ensina a pensar receptivamente,
desenvolvendo a sensibilidade e consciência; a pensar esteticamente, tendo a consciência estética como modo
de nos relacionarmos com o mundo, ainda permite a referência da arte para outros aspectos da vida; ensina a
pensar criativamente, pois a ambiguidade das formas de expressão simbólica requer um pensamento de ordem
superior e a pensar comunicativamente, pois sendo todas as formas de arte, meios de comunicação, dão acesso
ao ser expressivo e comunicativo e à participação na criação do seu próprio mundo.
Destarte, na estruturação do DCRB, a Arte se constitui como um componente curricular dentro da Área de
Linguagens, o que, em nenhuma medida, reduz seu valor ou sua importância na formação das crianças e jovens,
tendo em vista o necessário conhecimento de mundo a partir de múltiplas referências. Não se constitui
disciplina acessória para ajudar a compreender conteúdo dos demais componentes.

Ela pode e deve ser trabalhada de forma contextualizada, interdisciplinar, assegurando-se que não haja
negligência de seus conteúdos próprios que ajudam na reflexão e na crítica de objetos artístico-culturais
situados em diversos tempos históricos e em diferentes con- textos culturais, tanto no contexto urbano quanto
do campo, local, regional e nacional. Há que enfatizarmos a importância e o destaque que devem ser dados ao
estudo da historicidade da produção artística na Bahia, mesmo antes da municipalização das escolas.

A BNCC propõe a distribuição e organização das linguagens como unidades temáticas. Na proposta curricular
ora apresentada, decli- namos da denominação unidade temática, assumindo o termo linguagem por considerar
que melhor representa a especificidade desta área de componente, aqui considerada Componente Curricular.
Assim, o Componente Curricular Arte fica constituído por quatro linguagens: ArtesVisuais, Música, Dança e
Teatro, sendo perpassado de forma interdisciplinar por uma unidade do conhecimento, ora denominada Artes
Integradas, conforme estabelece a BNCC, que devem ser trabalhadas, considerando a especificidade dos
grupos urbanos, bem como do campo, em seus contextos locais, regionais e nacionais. Sobre as linguagens:

As Artes Visuais podem ser definidas como processos e produtos artísticos e culturais, criados nos diversos
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tempos históricos e con- textos sociais, que têm a expressão visual como principal elemento de comunicação.
Portanto, considera-se, aqui, como Arte Visual um conjunto de manifestações, desde a pintura e escultura, até
vídeo-arte, animações, colagens, arte urbana, instalações artísticas, performances, arte corporal (BodyArt),
apresentações de rua, história em quadrinhos, artes decorativas, arte multimídia, design gráfico, de produtor e
de moda, entre outros (WANNER, 2010).

O trabalho com Artes Visuais possibilita aos estudantes explorar múltiplas culturas visuais, dialogar com as
diferenças e conhecer outros espaços e possibilidades inventivas e expressivas,de modo a ampliar os limites
escolares e criar novas formas de interação artística e de produção cultural, sejam elas concretas, sejam elas
simbólicas.

A Dança constitui-se como prática artística pelo pensamento e sentimento do corpo, mediante a articulação
dos processos cogni- tivos e das experiências sensíveis implicados no movimento dançado. Os processos de
investigação e produção artística da dança centram-se naquilo que ocorre no e pelo corpo, discutindo e
significando relações entre corporeidade e produção estética.

A ação corporal constitui e faz parte de toda atividade humana. A criança utiliza-se do movimento para
conhecer a si e ao mundo. Em constante mobilidade, relaciona-se com seu entorno, com todos e tudo que a
cerca. Ainda há que compreender que a ação física é a primeira forma de aprendizagem da criança, essencial
para o seu desenvolvimento integral e integrado: seu potencial motor, afetivo e cognitivo. Ao movimentar-se,
a criança e o jovem experimentam e movimentam-se em prol da construção de sua autonomia.

Por meio da Dança, é possível desenvolver na criança o entendimento de como seu corpo funciona, suas
possibilidades de movi- mento, expressando-se e relacionando-se com o mundo de forma integrada entre
motricidade, cognição e afetividade. Em Dança, pode-se trabalhar com estímulos sonoros ou o silêncio, com
os jogos tradicionais infantis que têm grande carga de movimento, a exemplo das cirandas, amarelinhas e
muitos outros que são importantes fontes de pesquisa. É essencial acolher e valorizar as mani- festações
populares, atentando-se para as especificidades da cultura da dança e suas manifestações em cada localidade.

A Música é a expressão artística que se materializa por meio dos sons, que ganham forma, sentido e significado
no âmbito da sensi- bilidade subjetiva das interações sociais, como resultado de saberes e valores diversos,
estabelecidos no domínio de cada cultura.

A ampliação e a produção dos conhecimentos musicais passam pela percepção, experimentação, reprodução,
manipulação e criação de materiais sonoros diversos, dos mais próximos aos mais distantes da cultura musical
dos alunos. Esse processo lhes possibilita vivenciar a música inter-relacionada à diversidade e desenvolver
saberes musicais fundamentais para sua inserção e participação crítica e ativa na sociedade.
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O Teatro instaura a experiência artística multissensorial de encontro com o outro em performance. Nessa
experiência, o corpo é lócus de criação ficcional de tempos, espaços e sujeitos distintos de si próprios, por
meio do verbal, não verbal e da ação física. Os processos de criação teatral passam por situações de criação
coletiva e colaborativa, por intermédio de jogos, improvisações, atuações e encenações, caracterizadas pela
interação entre atuantes e espectadores.
O fazer teatral possibilita a intensa troca de experiências entre os alunos e aprimora a percepção estética, a
imaginação, a consciên- cia corporal, a intuição, a memória, a reflexão e a emoção. Ainda que, na BNCC, as
linguagens artísticas das Artes visuais, da Dança, da Música e do Teatro sejam consideradas, em suas
especificidades, as experiências e vivências dos sujeitos em sua relação com a Arte, não acontecem de forma
compartimentada ou estanque.

As quatro linguagens desse componente se articulam em seis dimensões do conhecimento artístico que se
associam simultânea e indissociavelmente ao trabalho de Arte, a saber: (1) Criação; (2) Crítica; (3) Estesia; (4)
Expressão; (5) Fruição; (6) Reflexão. Estas dimensões não são eixos temáticos, mas sim “linhas maleáveis”
que se interpenetram e constituem a especificidade do conhecimento em Arte no contexto escolar (BRASIL,
2016, p. 113).

A seguir, a definição da BNCC para cada uma destas dimensões:
• 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. Esta 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 direçãoa 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 simesmo, o outro e o mundo. Nela, o corpo em sua totalidade (emoção,
percepção, intuição, sensibilidade e intelecto) é o protagonista da experiência.
• 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
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participação em práticas artísticas e culturais. Essa dimensão implica disponibilidade dos sujeitos para a
relação continuada com produções artísticas e cul- turais 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.

A integração e a articulação de tais dimensões do conhecimento às quatro linguagens permitem ultrapassar o
tratamento do componente curricular Arte como uma atividade para ensino de técnicas e códigos.
Constituem-se objetivos do ensino de Arte:
• 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.
•

Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas, inclusive aquelas

possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual,
nas condições particulares de produção, na prática de cada linguagem e nas suas articulações.
• 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, reelaborandoas nas criações em Arte.
• Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, ressignificando espaços da escola
e de fora dela no âmbito da Arte.
• Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação artística.
•

Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo, de forma crítica e

problematizadora, modos de produção e de circulação da arte na sociedade.
• Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais, por meio de
exercícios, produções, intervenções e apresentações artísticas.
• Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes.
• Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com suas histórias
e diferentes visões de mundo.

A Educação pela Arte, por sua vez, constitui-se como forma de propiciar o desenvolvimento do pensamento
artístico, além de proporcionar, a muitos indivíduos, uma relação afetiva com o meio em que vivem,
possibilitando-lhes relacionar-se com o meio social de forma mais prazerosa, de forma ativa e protagonista.

O ensino de Arte não pode ser tratado como suporte para as demais disciplinas constitutivas do quadro
curricular, como acontece tradicionalmente. Posicioná-la de tal modo significa retirar seu caráter específico
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enquanto área do conhecimento humano. De acordo com Fusari (1992, p. 16), é fundamental entender que “a
arte se constitui de modos específicos da atividade criativa dos seres humanos”, portanto deve ser pensada em
suas propriedades, demandas e objetivos, com vistas à formação estética, crítica e social dos estudantes,
especialmente por contribuir com a educação integral do estudante.

Em consonância com o que preconiza a BNCC, o objetivo geral do ensino em Arte desenvolvimento integral
do indivíduo, a saber: intelectual, cultural, emocional, social, perceptivo, físico, estético e criador,
compreendendo, reconhecendo e aplicando os ele- mentos que integram as diversas linguagens artísticas em
sua vivência no contexto cultural e social em que está inserido.

Os objetos de conhecimento de Arte devem ser selecionados a partir de uma análise histórica, de forma crítica,
permitindo ao estu- dante uma percepção da arte em suas múltiplas dimensões, indo além da multiculturalidade
e investindo em um trabalho com o en- sino de Arte na perspectiva descolonizadora e não hegemônica.

No processo de ensino-aprendizagem do componente curricular Arte, há que se tratar dos aspectos essenciais
da criação e percepção estética dos alunos, bem como a apropriação de conteúdos imprescindíveis para a
cultura do cidadão contemporâneo, de forma progressiva e contextualizada. A cultura de arte do estudante é
desenvolvida ao fazer, conhecer e apreciar produções artísticas que são ações que integram o perceber, o
pensar, o aprender, o recordar, o imaginar, o sentir, o expressar, o comunicar, e acompanha o processo de
desenvolvimento da criança e do jovem.

Os objetos de conhecimento foram organizados progressivamente, entre o 1º e o 5º anos, tendo como referência
as habilidades e competências previstas na BNCC, consideradas, também, as necessidades e realidade local.
Destacamos que tais objetos de conhecimento não podem ser banalizados. É essencial que sejam valorizados
e ensinados às crianças e jovens por meio de situações e/ou propostas problematizadoras, pautadas nas
metodologias ativas, assegurando a participação de cada um dentro da sala de aula. Tais orientações favorecem
o emergir de formulações pessoais de ideias, hipóteses, teorias e formas artísticas. Progressivamente, e por
meio de trabalhos contínuos, essas formulações tendem a se aproximar de modos mais elaborados de fazer e
pensar sobre arte. Introduzir o aluno do primeiro ciclo do Ensino Fundamental nas origens do teatro ou nos
textos de dramaturgia por meio de histórias narradas pode despertar maior interesse e curiosidade sem perder
a integridade dos conteúdos e fatos históricos.

As linguagens, bem como a unidade temática Arte Integrada, não deverão ser trabalhadas independentemente
ou na ordem em que foram escritas. Desse modo, o entendimento é que haja o entrelaçamento entre elas, sendo
promovido um diálogo profícuo para a construção de um currículo na escola.

Inclusive, o professor possui a liberdade para organizar e ampliar as ideias aqui propostas. Incentivamos o
desenvolvimento de traba- lhos com projetos e com a interdisciplinaridade, bem como sugerimos que esteja
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presente a abordagem de temáticas da diversidade na perspectiva da inclusão, a fim de convencer estes
estudantes de que, com estratégias específicas, eles podem vivenciar as seis di- mensões do conhecimento. Por
exemplo, o surdo pode vivenciar a experiência sonora por meio do corpo, o cego, por meio de expe- riências
táteis, dentre outras adaptações possíveis para qualquer tipo de necessidade educacional especial.

A ação artística também costuma envolver criação grupal. Nesse momento, a arte contribui para o
fortalecimento do conceito de gru- po como socializador e criador de um universo imaginário, atualizando
referências e desenvolvendo sua própria história. A arte torna presente o grupo para si mesmo, por meio de
suas representações imaginárias. O aspecto lúdico dessa atividade é fundamental.

Ainda há que considerar, quanto ao ensino de Arte, a passagem da Educação Infantil para o Ensino
Fundamental. Enquanto na Educação Infantil os estudantes vivenciam uma orientação curricular diferenciada,
ou seja, o processo de aprendizagem deixa de ser estruturado em campos de experiências, em que as
brincadeiras e os jogos norteiam o processo de aprendizagem e desenvolvimento para ingressarem em uma
organização curricular estruturada em áreas de conhecimento e componentes curriculares, como se organiza
no Ensino Fundamental.

6.3.2 Organizador Curricular
ÁREA DE LINGUAGENS
COMPONENTE CURRICULAR - ARTE
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE ARTES
1. Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e culturais do seu entorno social, patrimônio material e
imaterial, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais brasileiras e de diversas sociedades, em distintos tempos e espaços,
para reconhecer a Arte como um fenômeno cultural, histórico, social e sensível a diferentes contextos e dialogar com as diversidades.
2. Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas
tecnologias de informação e comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas condições particulares de produção, na prática de
cada linguagem e nas suas articulações.
3. Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais – especialmente aquelas manifestas na arte e nas culturas que
constituem a identidade brasileira –, suas tradições 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.
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1º ANO ARTE
UNIDADES TEMÁTICAS/
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Artes Visuais

1, 3, 4

1, 3, 9

1, 3, 4

1, 4, 5, 8

4

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Matrizes estéticas e culturais

Materialidades

Processos de criação

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.
(EF01AR01BA)
Apontar
a
influência da matriz das Artes
Visuais produzidas no contexto Urbano e Rural nas manifestações
artísticas das culturas locais,
regionais e nacionais.
(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.
(EF01AR02BA) Identificar formas
distintas
das
Artes
Visuais
tradicionais e contemporâneas, a
partir de seu contexto históricoartístico-cultural
e
suas
manifestações.
(EF01AR03BA)
Reconhecer
e
analisar a influência de distintas
matrizes estéticas e culturais
presentes nas primeiras formas de
arte dos diferentes povos brasileiros
das culturas locais, regionais e
nacionais.
(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.
(EF01AR04BA) Identificar e apreciar
formas distintas das Artes Visuais com
a criação de formas de moldes vazados
com elementos: ponto, linha, forma,
cor.
(EF15AR05) Experimentar a criação
em Artes Visuais de modo individual,
coletivo e colaborativo, explorando
diferentes espaços da escola e da
comunidade.
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(EF15AR06) Dialogar sobre a sua
criação e as dos colegas, para
alcançar sentidos plurais.

4, 8

Sistemas da linguagem

Dança

1, 3
Contextos e práticas

1, 3

Elementos da linguagem

Matrizes estéticas e culturais
1, 2, 3, 4, 8

(EF15AR07) Reconhecer algumas
categorias do sistema das Artes
Visuais
(museus,
galerias,
instituições,
artistas,
artesãos,
curadores etc.).
(EF01AR05BA)
Identificar
as
formas geométricas a partir do
controle da motricidade, respeitando a percepção do imaginário.
(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.
(EF01AR06BA)
Apreciar,
reconhecer, identificar e produzir
elementos constitutivos da dança.
(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.
(EF01AR07BA) Interessar-se e
desenvolver a disciplina necessária à
prática das diversas modalidades de
atividades físicas e artísticas, bem
como de atividades rítmicas
expressivas.
(EF01AR08BA) Conscientizar-se da
função dinâmica do corpo, do gesto e
do
movimento
como
uma
manifestação pessoal e cultural,
promovendo o autoconhecimento.
(EF01AR09BA)
Conhecer
e
descrever aspectos da dança, em
suas diversas modalidades, formas
de expressão, a saber: capoeira,
samba de roda etc., considerando a
cultura local, regional e nacional.
(EF01AR10BA) Contextualizar a
história das diversas modalidades de
dança
e
atividades
rítmicas
expressivas, a saber: capoeira,
maculelê, bate-barriga, balé clássico,
dentre outras, por meio de vivências
corporais.
(EF01AR11BA)
Vivenciar,
contextualizar e exe cutar a ginga e
os golpes de defesa e ataque da
capoeira a partir de dinâmicas em
grupos, reconhecendo a capoeira
como um processo artístico de
dança, e não de violência.
(EF15AR11) Criar e improvisar
movimentos dançados de modo
individual, coletivo e colaborativo,
considerando os aspectos estrutu-
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4, 8

Processos de criação

Música

1, 4, 5, 8

Contexto e práticas

1, 4, 8, 9

Elementos da linguagem

1, 2, 3, 4

Materialidades

1, 2, 3, 4, 8

Matrizes estéticas e culturais

1, 5

Notação e registro musical

rais, dinâmicos e expressivos dos
elementos
constitutivos
do
movimento, com base nos códigos de
dança.
(EF15AR12) Discutir, com respeito
e sem preconceito, as experiências
pessoais e coletivas em dança
vivenciadas na escola, como fonte
para a construção de vocabulários e
repertórios próprios.
(EF01AR12BA) 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 coti- diana.
(EF01AR13BA)
Conhecer
as
propriedades do som em diversos
contextos.
(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.
(EF01AR14BA) Identificar gêneros
musicais em diferentes contextos de
circulação, em especial aqueles da
comunidade, vida cotidiana e de outros contextos culturais.
(EF15AR15)
Explorar
fontes
sonoras diversas, como as existentes
no próprio corpo (palmas, voz,
percussão corporal), na natureza e
em objetos cotidianos, reconhecendo
os elementos constitutivos da música
e as características de instrumentos
musicais variados.
(EF01AR15BA)
Experimentar
improvisações e composições de
modo
individual,
coletivo
e
colaborativo.
(EF01AR16BA) Conhecer, utilizar e
aprender os toques básicos da
capoeira a partir da utilização de
instrumento.
(EF01AR17BA) Apreciar, conhecer
e
identificar os
instrumentos
utilizados na capoeira.
(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.
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1, 3

Processos de criação

1, 4, 8

Contextos e práticas

Teatro

Teatro

(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.
(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.
(EF01AR18BA)
Reconhecer
e
apreciar
formas
distintas
de
manifestações do teatro, aprendendo a ver e a ouvir histórias
dramatizadas e cultivar a percepção,
o imaginário, a capacidade de
simbolizar e o repertório ficcional.
(EF15AR20)
Experimentar
o
trabalho colabora- tivo, coletivo e
autoral em improvisações tea- trais 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.

1, 2, 3, 4, 5

Elementos da linguagem

(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
possibilidades
criativas
de
movimento e de voz na criação de
um personagem teatral, discutindo
estereótipos.
(EF01AR19BA)
Identificar,
reconhecer e vivenciar diferentes
estéticas teatrais.
(EF01AR20BA)
Produzir
e
contextualizar jogos teatrais para
resolver situações cotidianas e em
todos os lugares.

Artes Integradas
1, 2, 4, 8

Processos de criação

Matrizes estéticas e culturais
1, 2, 3, 4, 5, 9

(EF15AR23)
Reconhecer
e
experimentar, em projetos temáticos,
as relações processuais en- tre as
diversas linguagens artísticas.
(EF15AR24*)
Caracterizar
e
experimentar
brinquedos,
brincadeiras,
jogos,
danças,
canções e histórias de diferentes
matrizes estéticas e culturais,
valorizando o patrimônio artístico e
cultural do lugar onde vive, da sua
região e nacionalidade.
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3, 9

Patrimônio cultural

5, 6

Arte e tecnologia

(EF01AR21BA) Realizar rodas de
capoeira, dan- ça e outras atividades
rítmicas e expressivas culturais,
locais, regionais e nacionais em suas
diversas possibilidades.
(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.
(EF15AR26*) Explorar diferentes
tecnologias e recursos digitais
(multimeios,
animações,
jogos
eletrônicos, gravações em áudio e
vídeo, fotografia, softwares etc.) nos
processos de criação artística e para
resolver situações cotidianas.

2º ANO ARTE
UNIDADES TEMÁTICAS/
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Artes Visuais

1, 3, 4

Contextos e práticas

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.
(EF02AR01BA)
Diferenciar
a
influência da matriz das Artes
Visuais produzidas no contexto
urbano e rural nas manifestações
artísticas
das culturas
locais,
regionais e nacionais.
(EF02AR02BA) Explorar os diversos
espaços dedicados à preservação e
elaboração da Arte na comunidade
local e adjacências.
(EF15AR02) Explorar e reconhecer
elementos constitutivos das Artes
Visuais (ponto, linha, forma, cor,
espaço, movimento etc.).

1, 3, 4

Elementos da linguagem

(EF02AR03BA)
Identificar,
descrever, explicar e apreciar formas
distintas
das
Artes
Visuais
tradicionais e contemporâneas,
cultivando
a
percepção,
o
imaginário, a capacidade de simbolizar.
(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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1, 3

1, 2, 4, 8

2, 6

Matrizes estéticas e culturais

Materialidades

Processos de criação

(EF02AR04BA) Identificar formas
distintas
das
Artes
Visuais
tradicionais e contemporâneas, a
partir de seu contexto históricoartístico-cultural
e
suas
manifestações.
(EF15AR04)
Experimentar
diferentes formas de expressão
artística (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos,
dobradura,
escultura, mode- lagem, instalação,
vídeo, fotografia etc.), fazendo uso
sustentável
de
materiais,
instrumentos, recursos e técnicas
convencionais
e
não
convencionais.
(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.
(EF02AR05BA)
Reconhecer
e
explorar elementos constitutivos das
Artes Visuais em diversos contextos.

8, 9

Sistemas da linguagem

Dança

1, 3, 7

Contextos e práticas

1, 3, 4

Elementos da linguagem

(EF15AR07) Reconhecer algumas
categorias do sistema das Artes
Visuais
(museus,
galerias,
instituições,
artistas,
artesãos,
curadores etc.).
(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.
(EF02AR06BA) Experimentar e
apreciar
formas distintas
de
manifestações da dança presentes na
cultura local (danças tradicionais e
contemporâneas), percebendo sua
relação com outras produções
artísticas e culturais de tempos e
lugares distintos, cultivando a
percepção,
o
imaginário,
a
capacidade de simbolizar e o repertório corporal.
(EF15AR09) Estabelecer relações
entre as partes do corpo e destas com
o todo corporal na construção do
movimento dançado.
(EF15AR10) Experimentar diferentes
formas de orientação no espaço
(deslocamentos, planos, direções,
caminhos etc.) e ritmos de
movimento (lento, moderado e
rápido) na construção do movimento
dançado.
(EF02AR07BA) Interessar-se e
desenvolver a disciplina necessária à
prática das diversas modalidades de
atividades físicas e artísticas, bem
como de atividades rítmicas
expressivas.
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(EF02AR08BA) Conscientizar-se da
função dinâmica do corpo, do gesto e
do
movimento
como
uma
manifestação pessoal e cultural,
promovendo o autoconhecimento.
(EF02AR09BA)
Conhecer
e
descrever aspectos da dança em suas
diversas modalidades, formas de
expressão, a saber: capoeira, samba
de roda etc., considerando as culturas
local, regional e nacional.

Dança

1, 3, 9

Matrizes estéticas e culturais

1, 4, 8

Processos de criação

Música

1, 2

Contexto e práticas

(EF02AR10BA) Contextualizar a
história das diversas modalidades de
dança
e
atividades
rítmicas
expressivas, a saber: capoeira,
maculelê, bate-barriga, balé clássico,
dentre outras, por meio de vivências
corporais.
(EF02AR11BA)
Vivenciar,
contextualizar e executar a ginga e
os golpes de defesa e ataque da
capoeira a partir de dinâmicas em
grupos, reconhecendo a capoeira
como um processo artístico de
dança, e não de violência.
(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, com respeito
e sem preconceito, as experiências
pessoais e coletivas em dança
vivenciadas na escola, como fonte
para a construção de vocabulários e
repertórios próprios.
(EF02AR12BA) 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 e nas atividades rítmicas
expressivas
presentes
nas
manifestações locais, regionais e
nacionais.
(EF02AR13BA)
Discutir,
com
respeito e sem preconceito, as
experiências pessoais e coletivas em
dança vivenciadas na escola, como
fonte para a construção de
vocabulários e repertórios próprios,
a partir da recriação das danças
locais.
(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 coti- diana.
(EF02AR14BA)
Explorar
os
elementos constitutivos da música
em diversos contextos musicais.
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Elementos da linguagem
1, 4

1, 4, 5, 6

Materialidade

1, 5

Notação e registro musical

4, 8

Processos de criação

Teatro

1

(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.
(EF02AR15BA)
Explorar
as
propriedades do som e os elementos
constitutivos da música em diversos
contextos musicais.
(EF15AR15)
Explorar
fontes
sonoras diversas, como as existentes
no próprio corpo (palmas, voz,
percussão corporal), na natureza e
em objetos cotidianos, reconhecendo
os elementos constitutivos da música
e as características de instrumentos
musicais variados.
(EF02AR16BA) Explorar diferentes
fontes sonoras, inclusive do próprio
corpo, através de jogos musicais,
histórias, canções folclóricas, eruditas e populares, gestos, movimentos
corporais, instrumentos de percussão,
dentre outros.
(EF02AR17BA) Reconhecer os
timbres das diferentes fontes
sonoras.
(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.
(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.
(EF02AR18BA) Explorar diferentes
fontes sonoras, inclusive do próprio
corpo, através de jogos musicais,
histórias, canções folclóricas, eruditas e populares, gestos, movimentos
corporais, instrumentos de percussão,
dentre outros
(EF02AR19BA)
Experimentar
improvisações e composições de
modo
individual,
coletivo
e
colaborativo.
(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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Contextos e práticas

1, 4, 8

1, 2, 4, 5

Elementos da linguagem

Processos de criação

(EF02AR20BA) Reconhecer os
diferentes elementos constitutivos
do teatro, relacionando-os com suas
utilizações e funções no cotidiano.
(EF15AR19) Descobrir teatralidades
na vida cotidiana, identificando
elementos
teatrais
(variadas
entonações de voz, diferentes
fisicalidades,
diversidade
de
personagens e narrativas etc.).
(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
possibilidades
criativas
de
movimento e de voz na criação de
um personagem teatral, discutindo
estereótipos.
(EF02AR21BA)
Identificar,
reconhecer e vivenciar diferentes
estéticas teatrais.
(EF02AR22BA)
Produzir
e
contextualizar jogos teatrais para
resolver situações cotidianas e em
todos os lugares.

Artes Integradas

(EF15AR23)
Reconhecer
e
experimentar, em projetos temáticos,
as relações processuais entre diversas
linguagens artísticas.
1, 2

1, 3, 4, 5, 8, 9

Processo de criação

Matrizes estéticas e culturais

(EF02AR23BA)
Reconhecer
e
experimentar, em projetos temáticos,
as relações processuais entre
diversas linguagens artísticas da
cultura local, regional e nacional.
(EF15AR24*)
Caracterizar
e
experimentar
brinquedos,
brincadeiras,
jogos,
danças,
canções e histórias de diferentes
matrizes estéticas e culturais,
valorizando o patrimônio artístico e
cultural do lugar onde vive, da sua
região e na cionalidade.
(EF02AR24BA) Realizar rodas de
capoeira, dança e outras atividades
rítmicas e expressivas culturais,
locais, regionais e nacionais, em suas
diversas possibilidades.
(EF15AR25) Conhecer e valorizar o
patrimônio cultural, material e
imaterial, de culturas diversas, em
especial a brasileira, incluindo-se
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Patrimônio cultural
1, 3, 9

7

Artes e tecnologia

suas matrizes indígenas, africanas e
europeias, de diferentes épocas,
favorecendo a construção de
vocabulário e repertório relativos às
diferentes linguagens artísticas.
(EF02AR25BA)
Conhecer
e
valorizar o patrimônio cultural
material e imaterial de culturas
diversas, em especial a local,
favorecendo a construção de
vocabulário e repertório relativos às
diferentes linguagens artísticas.
(EF15AR26*) Explorar diferentes
tecnologias e recursos digitais
(multimeios,
animações,
jogos
eletrônicos, gravações em áudio e
vídeo, fotografia, softwares etc.) nos
processos de criação artística e para
resolver situações cotidianas.

3º ANO ARTE
UNIDADES TEMÁTICAS/
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Artes Visuais

1, 4, 8

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

1, 3, 8

Matrizes estéticas e culturais

1, 4, 8

Materialidades

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.
(EF03AR01BA)
Identificar
e
apreciar formas distintas das Artes
Visuais, enfatizando a produção
artística moderna brasileira como
propositora
da
independência
cultural do país e cultivar 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.).
(EF03AR02BA)
Demonstrar,
empregar e ilustrar elementos
constitutivos das Artes Visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço,
movimento etc.), identificando-os e
percebendo-os nas manifestações
artísticas visuais estudadas como
elementos
que
caracterizam
visualmente as obras de Artes
Urbanas.
(EF15AR03) Reconhecer e analisar
a influência de distintas matrizes
estéticas e culturais das Artes
Visuais nas manifestações artísticas
das culturas locais, regionais e
nacionais.
(EF15AR04)
Experimentar
diferentes
formas de expressão
artística (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos,
dobradura,
escultura, modelagem, instalação,
vídeo, fotografia etc.), fazendo uso
sustentável
de
materiais,
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instrumentos, recursos e técnicas
convencionais
e
não
convencionais.

7, 8

1, 9

Processos de criação

Sistemas da linguagem

Dança

1, 4

1, 3, 4, 8

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Matrizes estéticas e culturais
1, 2, 3, 4, 8

(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 criações dos colegas,
para alcançar sentidos plurais.
(EF03AR03BA) Dialogar sobre a
própria criação e as dos colegas, para
alcançar sentidos plurais, ampliando
a percepção da multiplicidade de
significados
atribuíveis
às
manifestações artísticas.
(EF15AR07) Reconhecer algumas
categorias do sistema das Artes
Visuais
(museus,
galerias,
instituições,
artistas,
artesãos,
curadores etc.).
(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.
(EF03AR04BA)
Apreciar,
reconhecer e produzir elementos
constitutivos do espetáculo de dança, reconhecendo seus limites e os
cuidados necessários com o corpo.
(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.
(EF03AR05BA) Interessar-se e
desenvolver a disciplina necessária à
prática das diversas modalidades de
atividades físicas e artísticas bem
como de atividades
rítmicas
expressivas.
(EF03AR06BA) Conscientizar a
função dinâmica do corpo, do gesto e
do
movimento
como
uma
manifestação pessoal e cultural,
promovendo o autoconhecimento.
(EF03AR07BA) Contextualizar a
história das diversas modalidades de
dança
e
atividades
rítmicas
expressivas, a saber: capoeira,
maculelê, bate-barriga, bale clássico,
dentre outras, por meio de vivências
corporais.
(EF03AR08BA)
Vivenciar,
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3, 4, 8

Processo de criação

1, 4, 8

Contexto e práticas

1, 2, 8

Elementos da linguagem

2, 4, 5

Materialidades

Música

contextualizar e executar a ginga e
os golpes de defesa e ataque da
capoeira, a partir de dinâmicas em
grupos, reconhecendo a capoeira
como um processo artístico de
dança, e não de violência.
(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, com respeito
e sem preconceito, as experiências
pessoais e coletivas em dança
vivenciadas na escola, como fonte
para a construção de vocabulários e
repertórios próprios.
(EF03AR09BA) Vivenciar práticas
de dança e atividades rítmicas
expressivas
na
escola,
na
comunidade e em espaços culturais.
(EF03AR10BA) Apreciar, analisar e
relatar as apresentações de dança e
de atividades rítmico-expressivas
ocorridas na escola, na comunidade e
em espaços culturais.
(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 coti- diana.
(EF03AR11BA) Identificar e apreciar
criticamen- te diversas formas e
gêneros de expressão mu- sical,
enfatizando a música popular
brasileira e reconhecendo 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.
(EF03AR12BA)
Distinguir
os
elementos constitutivos da música
em diversos contextos musicais.
(EF03AR13BA)
Distinguir
as
propriedades do som em diversos
contextos.
(EF15AR15)
Explorar
fontes
sonoras diversas, como as existentes
no próprio corpo (palmas, voz,
percussão corporal), na natureza e
em objetos cotidianos, reconhecendo
os elementos constitutivos da música
e as características de instrumentos
musicais variados.
(EF03AR14BA) Explorar diferentes
fontes sonoras de modo individual,
coletivo e colaborativo.
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1, 5

Notação e registro musical

4, 8

Processos de criação

2, 3, 4, 8

Matrizes estéticas e culturais

Teatro

1, 4

Contextos e práticas

1, 2, 3, 4, 5

Elementos da linguagem

1, 2, 4, 5, 8

Processos de criação

(EF03AR15BA) Reconhecer os
timbres das diferentes fontes
sonoras.
(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.
(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.
(EF03AR16BA) Conhecer, utilizar e
aprender os toques básicos da
capoeira a partir da utilização de
instrumento.
(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.).
(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 experi mentando-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
possibilidades
criativas
de
movimento e de voz na criação de
um personagem teatral, discutindo
estereótipos.
(EF03AR17BA)
Produzir
e
contextualizar jogos teatrais para
resolver situações em todos os
lugares.
(EF03AR18BA)
Experimentar
possibilidades criativas que levem a
diferentes formas de expressão
(entonação e timbre de voz e movi-
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mentos corporais expressivos), que
caracterizarem
diferentes
personagens, levantando a discussão
sobre o respeito às diferenças e à
diversidade de pessoas e situações.
(EF15AR23)
Reconhecer
e
experimentar, em projetos temáticos,
as relações processuais entre diversas
linguagens artísticas.

Artes Integradas

1, 2, 4

2, 3, 4, 8

UNIDADES TEMÁTICAS/
LINGUAGEM

Processo de criação

Matrizes estéticas e culturais

1, 3, 9

Patrimônio cultural

1, 5, 6

Arte e tecnologia

4º ANO - ARTE
COMPETÊNCIAS
OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Artes Visuais

1, 2, 3, 4, 8

Contextos e práticas

(EF03AR19BA)
Reconhecer
e
experimentar, em projetos temáticos,
as relações processuais entre diversas
linguagens artísticas, partindo do
conhecimento já adquirido em Arte
nas quatro linguagens estudadas.
(EF15AR24*)
Caracterizar
e
experimentar
brinquedos,
brincadeiras,
jogos,
danças,
canções e histórias de diferentes
matrizes estéticas e culturais,
valorizando o patrimônio artístico e
cultural do lugar onde vive, da sua
região e nacionalidade.
(EF03AR20BA) Realizar rodas de
capoeira, dança e outras atividades
rítmicas e expressivas culturais,
local, regional e nacional em suas
diversas possibilidades.
(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.
(EF15AR26*) Explorar diferentes
tecnologias e recursos digitais
(multimeios,
animações,
jogos
eletrônicos, gravações em áudio e
vídeo, fotografia, softwares etc.) nos
processos de criação artística e para
resolver situações cotidianas.

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.
(EF04AR01BA) Apontar e diferenciar
a influência da matriz das Artes
Visuais produzidas no con- texto
urbano e rural nas manifestações
artísticas das culturas locais,
regionais e nacionais.
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(EF04AR02BA) Conectar, relacionar,
diferenciar e interpretar formas
distintas das Artes Visuais urbanas
presentes na cultura local e regional
(arte da Bahia, incluindo as mulheres
artistas e os artistas de diferentes
etnias) e perceber as influências das
matrizes estéticas que as constituem,
cultivando
a
percepção,
o
imaginário,
a capacidade
de
simbolizar e o repertório imagé tico.
(EF04AR03BA)
Conhecer,
identificar, interpretar e produzir
elementos constitutivos de instrumentos musicais locais e regionais, a
exemplo do berimbau e do tambor,
no contexto socio-cultural local,
regional e nacional.
(EF15AR02) Explorar e reconhecer
elementos constitutivos das Artes
Visuais (ponto, linha, forma, cor,
espaço, movimento etc.).

1, 2, 4, 8

1, 2, 3, 4, 8, 9

1, 2, 4, 8

Elementos da linguagem

Matrizes estéticas e culturais

Materialidades

(EF04AR04BA) Analisar, classificar,
debater, distinguir e elaborar
elementos constitutivos das Artes
Visuais (ponto, linha, forma, cor,
espaço, movimento etc.), das obras
estudadas, de objetos culturais e de
imagens do cotidiano escolar e das
Artes Urbanas.
(EF15AR03) Reconhecer e analisar
a influência de distintas matrizes
estéticas e culturais das Artes
Visuais nas manifestações artísticas
das culturas locais, regionais e
nacionais.
(EF04AR05BA)
Conhecer,
identificar, interpretar e produzir
elementos constitutivos de instrumentos musicais locais e regionais, a
exemplo do berimbau e do tambor,
tanto do contexto sociocultural local
quanto no regional e nacional.
(EF04AR06BA)
Reconhecer
e
analisar a influência de distintas
matrizes estéticas e culturais (arte e
cultura de negros, de descendentes
europeus e de diversas etnias que
constituem o povo baiano) das Artes
Visuais nas manifestações artísticas
das culturas locais, regionais e
nacionais.
(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.
(EF04AR07BA) Perceber e construir
as materialidades que exigem fazer
escolhas, de inves- tigação e
manipulação da matéria (materiais:
tinta, argila, sucata, cola, materiais
naturais etc. e meios: tela, papel,
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tecido, madeira, aço etc.).

1, 2, 4, 5, 6, 8

1, 8, 9

Processos de criação

Sistemas da linguagem

Dança

1, 2, 4, 8

Contextos e práticas

(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.
(EF04AR08BA) Experimentar a
criação em Artes Visuais de modo
individual, coletivo e colaborativo,
explorando diferentes espaços da
escola e da comunidade, incluindo a
produção de cordéis, xilogravuras,
ilustrações, pinturas, mosaicos,
cerâmica, esculturas, instalações,
fotografia, entre outros, estimulando
o aluno a aprender a dialogar sobre o
seu processo de criação e justificar
suas escolhas.
(EF15AR07) Reconhecer algumas
categorias do sistema das Artes
Visuais (museus, galerias, instituições, artistas, artesãos, curadores
etc.).
(EF15AR08)
Experimentar
e
apreciar
formas
distintas
de
manifestações da dança e de atividades rítmicas e expressivas
presentes em diferentes contextos,
cultivando a percepção, o imaginário,
a capacidade de simbolizar e o repertório corporal.
(EF04AR09BA) Compor, articular,
formular e executar elementos
constitutivos do espetáculo de dança.
(EF15AR09) Estabelecer relações
entre as partes do corpo e destas com
o todo corporal na construção do
movimento dançado.

1, 3, 4, 8

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.
(EF04AR10BA) Interessar-se e
desenvolver a disciplina necessária à
prática das diversas modalidades de
atividades físicas e artísticas e de
atividades rítmicas expressivas.
(EF04AR11BA) Conscientizar a
função dinâmica do corpo, do gesto e
do
movimento
como
uma
manifestação pessoal e cultural,
promovendo o autoconhecimento.
(EF04AR12BA)
Vivenciar,
contextualizar e executar a ginga e
os golpes de defesa e ataque da
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1, 3, 4, 8

Matrizes estéticas e culturais

1, 4, 8

Processos de criação

1, 2, 3, 4, 8

Contextos e práticas

Música

1, 4

Elementos da linguagem

1, 4, 8

Materialidades

1, 3, 4

Notação e registro musical

capoeira a partir de dinâmicas em
grupos, reconhecendo a capoeira
como um processo artístico de
dança, e não de violência.
(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, com respeito
e sem preconceito, as experiências
pessoais e coletivas em dança
vivenciadas na escola, como fonte
para a construção de vocabulários e
repertórios próprios.
(EF04AR13BA) Vivenciar práticas
de dança e atividades rítmicas
expressivas
na
escola,
na
comunidade e em espaços culturais.
(EF04AR14BA) Apreciar, analisar e
relatar as apresentações de dança e
de atividades rítmicas expressivas
ocorridas na escola, na comu- nidade
e em espaços culturais.
(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.
(EF04AR15BA)
Identificar
e
apreciar
criticamente
diversas
formas e gêneros de expressão
musical, reconhecendo os estilos
musicais brasileiros, tais como:
músicas africanas, congo, reggae,
hip hop, forró, MPB, samba, gospel,
músicas indígenas, sertanejo, entre
outros.
(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.
(EF04AR16BA) Analisar os usos e
as funções da música em diversos
contextos de circulação, em especial
aqueles da vida cotidiana.
(EF04AR17BA)
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,
percussão corporal), na natureza e
em objetos cotidianos, reconhecendo
os elementos constitutivos da música
e as características de instrumentos
musicais variados.
(EF15AR16) Explorar diferentes
formas de registro musical não
convencional (representação gráfica
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1, 4

1, 3, 4, 8

Processo de criação

Matrizes estéticas e culturais

Teatro

1, 2, 4

1, 2, 4, 5, 8

1, 2, 4, 5

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Processos de criação

de sons, partituras criativas etc.),
bem como procedimentos e técnicas
de registro em áudio e audiovisual, e
reconhecer a notação musical
convencional.
(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.
(EF04AR18BA)
Experimentar
improvisações e composições de
diversos gêneros musicais de modo
individual, coletivo e colaborativo
(EF04AR19BA) Identificar, utilizar e
desenvolver os toques básicos da
capoeira a partir da utilização de um
instrumento musical.
(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, acapacidade de simbolizar e o repertório ficcional.
(EF15AR19) Descobrir teatralidades
na vida cotidiana, identificando
elementos teatrais (va- riadas
entonações de voz, diferentes
fisicalidades,
diversidade
de
personagens e narrativas etc.).
(EF04AR20BA)
Reconhecer,
analisar e manusear os diferentes
elementos constitutivos do teatro,
relacionando-os
com
suas
utilizações e funções no cotidiano.
(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
possibilidades
criativas
de
movimento e de voz na criação de
um personagem teatral, discutindo
estereótipos.
(EF04AR21BA)
Produzir
e
contextualizar jogos teatrais para
resolver situações cotidianas e em
todos os lugares.
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1, 2, 3, 4, 8

Processos de criação

(EF04AR22BA)
Experimentar
possibilidades
criativas
de
movimento e de voz na criação de
um personagem teatral, discutindo
estereótipos, levantando a discussão
sobre o respeito às diferenças e à
diversidade de pessoas e situações.
(EF15AR23)
Reconhecer
e
experimentar, em projetos temáticos,
as relações processuais entre diversas
linguagens artísticas.

Artes Integradas

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Matrizes estéticas e culturais

(EF15AR23BA)
Analisar,
experimentar e executar projetos
temáticos, as relações processuais
entre diversas linguagens artísticas,
valorizando os elementos e recursos
processuais específicos de cada uma
das linguagens na cultura baiana.
(EF15AR24*)
Caracterizar
e
experimentar
brinquedos,
brincadeiras,
jogos,
danças,
canções e histórias de diferentes
matrizes estéticas e culturais,
valorizando o patrimônio artístico e
cultural do lugar onde vive, da sua
região e na cionalidade.
(EF04AR24BA) Realizar rodas de
capoeira, dança e outras atividades
rítmicas e expressivas culturais
locais, regionais e nacionais em suas
diversas possibilidades.
(EF04AR25BA)
Identificar
elementos visuais, de dança e
musicais do berimbau.

1, 9

Patrimônio cultural

1, 5

Artes e tecnologia

(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.
(EF15AR26*) Explorar diferentes
tecnologias e recursos digitais
(multimeios,
animações,
jogos
eletrônicos, gravações em áudio e
vídeo, fotografia, softwares etc.) nos
processos de criação artística e para
resolver situações cotidianas.
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UNIDADES TEMÁTICAS/
LINGUAGEM

5º ANO - ARTE
COMPETÊNCIAS
OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Artes Visuais

1, 2, 3, 4, 5, 8

Contextos e práticas

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.
(EF05AR01BA)
Estruturar,
relacionar, interpretar, organizar e
produzir formas distintas das Artes
Visuais e Artes Urbanas produzidas a
partir
das
tecnologias
contemporâneas, tais como: o
cinema, a fotografia, a Arte
Cibernética, Arte de computador,
Arte Digital, entre outros, percebendo
essas
manifestações
artísticas em seu entorno e em
diferentes partes do mundo, 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.).

Elementos da linguagem

(EF05AR02BA)
Analisar,
interpretar, debater, distinguir e
elaborar elementos constitutivos das
Artes Visuais urbanas presentes nas
manifestações artísticas que utilizam
tecnologias contemporâneas, de
objetos culturais e de imagens do
cotidiano escolar.
(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, 4, 8

Matrizes estéticas e culturais

1, 2, 4, 8

Materialidades

(EF05AR03BA)
Conhecer,
identificar, interpretar e produzir
elementos constitutivos de instrumentos musicais locais e regionais, a
exemplo do berimbau e do tambor,
no contexto socio-cultural local,
regional e nacional.
(EF05AR04BA)
Reconhecer
e
analisar a influência de distintas
matrizes estéticas e culturais (arte e
cultura de negros, de descendentes
europeus e de diversas etnias que
constituem o povo baiano) das Artes
Visuais nas manifestações artísticas
das culturas locais, regionais e
nacionais.
(EF15AR04)
Experimentar
diferentes
formas de expressão
artística (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos,
dobradura,
escultura, modelagem, instalação,
vídeo, fotografia etc.), fazendo uso

1, 3, 4, 8
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sustentável de materiais, instrumentos,
recursos
e
técnicas
convencionais e não convencionais.
(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.
1, 4, 8

Processos de criação

(EF05AR05BA) Dialogar sobre a
criação pessoal e as dos colegas, para
alcançar sentidos plurais, ampliando
a percepção da multiplicidade de
significados
atribuíveis
às
manifestações artísticas.
(EF15AR07) Reconhecer algumas
categorias do sistema das Artes
Visuais
(museus,
galerias,
instituições,
artistas,
artesãos,
curadores etc.).

1, 2, 4, 8

Sistema de linguagens

Dança
1, 4, 8

Contextos e práticas

1, 3, 4, 8

Elementos da linguagem

1, 3, 4, 8

Matrizes estéticas e culturais

1, 2, 4, 8

Processos de criação

(EF05AR06BA)
Reconhecer
algumas categorias do sistema das
Artes Visuais (museus, galerias,
instituições,
artistas,
artesãos,
curadores etc.), destacando a presença
dos museus de Arte Mo- derna em
diferentes capitais do Brasil.
(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.
(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.
(EF05AR07BA) Interessar-se e
desenvolver a disciplina necessária à
prática das diversas modalidades de
atividades físicas e artísticas e de
atividades rítmicas expressivas.
(EF05AR08BA) Conscientizar-se da
função dinâmica do corpo, do gesto e
do
movimento
como
uma
manifestação pessoal e cultural,
promovendo o autoconhecimento.
(EF05AR09BA)
Vivenciar,
contextualizar e executar a ginga e
os golpes de defesa e ataque da
capoeira a partir de dinâmicas em
grupos, reconhecendo a capoeira
como um processo artístico de
dança, e não de violência.
(EF15AR11) Criar e improvisar
movimentos dançados de modo
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Música

1, 3, 4, 5, 8

1, 3, 4, 8

1, 4, 8

1, 5

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Materialidades

Notação e registro musical

individual, coletivo e colaborativo,
considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos dos
elementos
constitutivos
do
movimento, com base nos códigos
de dança.
(EF15AR12) Discutir, com respeito
e sem preconceito, as experiências
pessoais e coletivas em dança
vivenciadas na escola, como fonte
para a construção de vocabulários e
repertórios próprios.
(EF05AR10BA) Vivenciar práticas
de dança e atividades rítmicas
expressivas
na
escola,
na
comunidade e em espaços culturais.
(EF05AR11BA) Apreciar, analisar e
relatar as apresentações de dança e
de atividades rítmico-expressivas
ocorridas na escola, na comunidade e
em espaços culturais.
(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 coti- diana.
(EF05AR12BA)
Identificar
e
apreciar
criticamente
diversas
formas e gêneros de expressão
musical, reconhecendo os estilos
musicais brasileiros, tais como:
músicas africanas, congo, reggae,
hip hop, forró, MPB, samba, gospel,
músicas indígenas, sertanejo, entre
outros.
(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.
(EF05AR13BA) Empregar, ilustrar e
contextualizar os usos e as funções da
música em diversos contextos de
circulação, em especial aqueles da
vida cotidiana.
(EF05AR14BA)
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,
percussão corporal), na natureza e
em objetos cotidianos, reconhecendo
os elementos constitutivos da música
e as características de instrumentos
musicais variados.
(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.
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1, 4, 8

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, percebendose em espaço e tempo musical e
corporal.
(EF05AR15BA)
Experimentar
improvisações e composições de
diversos gêneros musicais de modo
individual, coletivo e colaborativo.

1, 3, 4, 8

Matrizes estéticas e culturais

Teatro

1, 2, 4, 5, 8

Contextos e práticas

1, 2, 4, 5, 8

Elementos da linguagem

(EF05AR16BA) Identificar, utilizar e
desenvolver os toques básicos da
capoeira a partir da utilização de um
instrumento musical.
(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.
(EF05AR17BA)
Estruturar,
relacionar, interpretar, organizar e
produzir diferentes estéticas e suas
estruturas cênicas e textuais.
(EF15AR19) Descobrir teatralidades
na vida cotidiana, identificando
elementos
teatrais
(variadas
entonações de voz, diferentes
fisicalidades,
diversidade
de
personagens e narrativas etc.).
(EF05AR18BA)
Aplicar,
experimentar, articular e formular os
diferentes elementos constitutivos do
teatro, relacionando-os com suas
utilizações e funções no cotidiano.

1, 2, 4, 5

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
possibilidades
criativas
de
movimento e de voz na criação de
um personagem teatral, discutindo
estereótipos.
(EF05AR19BA)
Produzir
e
contextualizar jogos teatrais para
resolver situações cotidianas e em
todos os lugares.
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(EF05AR20BA)
Experimentar
possibilidades
criativas
de
movimento e de voz na criação de um
personagem
teatral,
discutindo
estereótipos, levantando a discussão
sobre o respeito às diferenças e à
diversidade de pessoas e situações.
(EF15AR23)
Reconhecer
e
experimentar, em projetos temáticos,
as relações processuais entre diversas
linguagens artísticas.

Artes Integradas

1, 2, 3, 4, 8

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Processos de criação

Matrizes estéticas e culturais

(EF05AR21BA)
Estruturar,
relacionar, interpretar, organizar e
produzir projetos temáticos, as
relações processuais entre diversas
linguagens artísticas, valorizando os
elementos e recursos processuais
específicos de cada uma das linguagens na cultura local, regional e
nacional.
(EF15AR24*)
Caracterizar
e
experimentar
brinquedos,
brincadeiras,
jogos,
danças,
canções e histórias de diferentes
matrizes estéticas e culturais,
valorizando o patrimônio artístico e
cultural do lugar onde vive, da sua
região e na cionalidade.
(EF05AR22BA)
Identificar
elementos visuais, de dança e
musicais do berimbau.

1, 9

Patrimônio cultural

Artes e tecnologia
1, 5

(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.
(EF15AR26*) Explorar diferentes
tecnologias e recursos digitais
(multimeios,
animações,
jogos
eletrônicos, gravações em áudio e
vídeo, fotografia, softwares etc.) nos
processos de criação artística e para
resolver situações cotidianas.
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6.4 Educação Física
6.4.1 Texto Introdutório

O processo de construção da proposta curricular da Educação Física Escolar para a rede pública e privada da
Bahia foi permeado pela compreensão do contexto da legalidade e legitimidade da BNCC, das Orientações
Curriculares do Ensino Fundamental de nove anos, da dinâmica estabelecida pela instituição responsável por
esse processo (Secretaria de Educação e seus atores sociais), das sugestões elencadas pelo processo de consulta
pública e da produção científica da área.
Sendo assim, pensar o currículo da Educação Física Escolar (EFE) constitui-se, pedagogicamente, como
possibilidade de construção da cidadania com autonomia intelectual, ética e moral, por meio dos
conhecimentos historicamente construídos e fundamentados legalmente neste componente curricular
obrigatório da Educação Básica, integrado à proposta pedagógica da escola (BRASIL, 2003). Adicionalmente,
compreende-se que este componente deverá ser ofertado em todos os níveis e modalidades de ensino,
ministrado por docentes licenciados em Educação Física.
Nesse cenário, esclarecemos que a efetividade do currículo dependerá das condições objetivas de implantação
e execução em cada escola baiana, considerando elementos sociais, políticos, econômicos, pedagógicos,
didáticos e formativos do processo, reconhecendo a individualidade de cada realidade escolar. De outra forma,
identifica-se um elemento primordial para a efetivação e vida do currículo na rede, o processo de formação
continuada e permanente, para que as ações pedagógicas do DCRB sejam efetivadas e possam interferir na
realidade social dos escolares.

Como tal, a Educação Física Escolar (EFE), no contexto da Área das Linguagens, configura-se como relevante
para o processo de formação e desenvolvimento integral dos estudantes, durante o Ensino Fundamental,
oferecendo possibilidades enriquecedoras de ampliação cultural do potencial dos escolares de intervirem de
maneira crítica, autônoma e criativa na realidade social, por meio da pluralidade das práticas corporais
sistematizadas e das representações sociais26.

Assim, a ampliação cultural aqui referendada compreende saberes e práticas corporais, experiências estéticas,
emotivas e lúdicas, que se inscrevem, mas não se restringem à racionalidade típica dos saberes científicos que,
comumente, orientam as práticas pedagógicas na escola. Além disso, as experiências irrestritas com as práticas
corporais e a segurança que esse conhecimento pode oferecer a cada estudante lhe oportunizarão experiências
de autonomia e segurança em contextos de saúde e lazer, que, na vida do ser humano trabalhador moderno,
tomam contornos ainda mais relevantes e fundamentais.
Para pensar uma proposta de currículo, é preciso reconhecer que os estudantes do Ensino Fundamental
possuem modos próprios de vida e múltiplas experiências pessoais e sociais, o que torna necessário reconhecer
a existência de infâncias, no plural, e, consequentemente, a singularidade de qualquer processo escolar e sua
interdependência com as características da comunidade local. As crianças possuem conhecimentos que
precisam ser, por um lado, reconhecidos e problematizados nas vivências escolares, com vistas a proporcionar
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a compreensão do mundo e, por outro, ampliados de maneira a potencializar a inserção e o trânsito dessas
crianças nas várias esferas da vida social (BRASIL, 2017).
Diante do compromisso com a formação estética, sensível e ética, a Educação Física, aliada aos demai s
componentes curriculares, assume, nessa composição curricular, o papel com a qualificação para a leitura, a
produção e a vivência das práticas corporais. Para tanto, entende-se que os professores devem buscar formas
de trabalho pedagógico pautadas no diálogo, considerando a impossibilidade de ações uniformes ou lineares,
que possam atender às demandas específicas de grupos naturalmente não incluídos.

Nas aulas, as práticas corporais poderão ser compreendidas como fenômeno cultural dinâmico, diversificado,
pluridimensional, singular e contraditório. Desse modo, é possível assegurar aos estudantes a (re)construção
de um conjunto de conhecimentos que permitam ampliar sua consciência a respeito de seus movimentos e dos
recursos para o cuidado de si e dos outros, além de desenvolver autonomia para apropriação e utilização da
cultura corporal em diversas finalidades humanas, favorecendo sua participação de forma confiante e autoral
na sociedade (BRASIL, 2017).

Sendo assim, considera-se que haverá ampliação do acervo cultural corporal dos estudantes do Ensino
Fundamental se todos os conhecimentos tematizados contemplarem a inclusão como princípio de suas ações
pedagógicas, de modo que tanto o público ora excluído quanto aqueles que não demandam tratamento
específico desfrutem das aprendizagens desejadas para essa etapa educacional.

No panorama da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a Educação Física Escolar é compreendida como
fenômeno cultural dinâmico, diversificado, pluridimensional, singular e contraditório, tematizada por meio das
práticas corporais em suas diversas formas de “codificação e significação social, entendidas como
manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos, produzidas por diversos grupos sociais no decorrer
da história” (BRASIL, 2017, p. 217). Neste documento, compreende-se que há três elementos fundamentais
comuns às práticas corporais: “movimento corporal como elemento essencial; organização interna (de maior
ou menor grau), pautada por uma lógica específica; e produto cultural vinculado com o lazer/entretenimento
e/ou o cuidado com o corpo e a saúde” (BRASIL, 2017, p. 211).

Vale ressaltar que a conceituação de práticas corporais necessita atender a esses três elementos fundamentais,
além de serem aquelas realizadas fora das obrigações laborais, domésticas, higiênicas e religiosas, nas quais
os sujeitos se envolvem em função de propósitos específicos, sem caráter instrumental. Essa condição assertiva
evita que qualquer movimento corporal seja inserido no currículo sem critério ou relação direta com o intento
pedagógico do componente no Ensino Fundamental.

Dito isso, a Educação Física no Ensino Fundamental oferecerá, por meio das práticas corporais sistematizadas
e das possibilidades de se movimentar, acesso a uma dimensão de conhecimentos e de experiências
complementadas dentro e fora do ambiente escolar. Considerando a extensão geográfica e a multiplicidade
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cultural que compõem a identidade do Estado da Bahia, a proposta curricular em tela leva em consideração a
organização geográfica dos 27 Territórios de Identidade que marcam o Estado da Bahia, pois necessitam ser
considerados nas proposições curriculares de cada território, cidade e escola.

Desta forma, diante da proposta indicada pela BNCC e das Orientações Curriculares do Ensino Fundamental
de 9 (nove) anos na Bahia, o desenho curricular proposto para Educação Física Escolar organizará o
conhecimento e as unidades temáticas sustentadas nas discussões de González e Schwengber27 e de González
e Fraga 28, a saber: (GONZÁLEZ, F. J.; SCHWENGBER, M. S. V. Práticas pedagógicas em Educação Física:
espaço, tempo e corporeidade. Erechim: Edelbra, 2012).

a)

possibilidades do se-movimentar: abordadas como oportunidades de ampliação dos conhecimentos do

próprio corpo, em diversos espaços e tempos em múltiplos contextos culturais. Sendo assim, EFE oportunizará
às crianças desafios psicomotores e cognitivos, na construção de novas referências sobre seu próprio corpo, de
potencialidades para se-movimentar e de interação com o ambiente e com outros. Além disso, destacamos que
apesar da experiência de movimento ocupar um lugar central, não acontecerá no vazio social, pois estará
permeada de valores e formas de entender o mundo.
b)

a segunda dimensão do conhecimento da EFE se refere ao estudo das práticas corporais sistematizadas,

com alguns elementos em comum, como: 1) o movimento corporal como elemento essencial;
2) uma organização interna (de maior ou menor grau) pautada por uma lógica específica; e 3) serem produtos
culturais vinculados com o lazer/entretenimento e/ou o cuidado do corpo e a saúde. Nessa perspectiva,
as práticas corporais que fazem parte do campo de estudo da EF são: as acrobacias, as atividades aquáticas, as
danças, os esportes, os exercícios físicos, os jogos e brincadeiras, as lutas, as práticas corporais de aventura na
natureza, as ginásticas, a capoeira, a saúde e o lazer e práticas corporais.
c)

representações sociais sobre os conhecimentos da cultura corporal de movimento: entendidas como

conhecimentos sociais construídos no campo científico, embasados na sociologia, antropologia, política, saúde
coletiva, epidemiologia, fisiologia e anatomia, que contribuirão na formação humana. Nesse contexto, a EFE
problematizará conceitos sobre a origem e a dinâmica de transformação nas representações e práticas que se
relacionam com as atividades corporais de tempo livre, o cuidado e a educação do corpo, seus vínculos com a
organização da vida coletiva e individual, bem como os agentes sociais envolvidos em sua produção, tais como:
o Estado, o mercado, a mídia, as instituições esportivas, as organizações sociais, as questões de gênero,
socioeconômicas, políticas etc. Ao brincar, dançar, jogar, praticar esportes, ginásticas ou atividades de
aventura, para além da ludicidade, os estudantes se apropriam das lógicas intrínsecas (regras, códigos, rituais,
sistemáticas de funcionamento, organização, táticas etc.) a essas manifestações, assim como trocam entre si e
com a sociedade as representações e os significados que lhes são atribuídos.

Sendo assim, a Educação Física Escolar no Ensino Fundamental será um campo de experiências de se
movimentar, das práticas corporais sistematizadas e das representações sociais, dispostas conforme o quadro
a seguir “Organizador Curricular”, o qual discorre sobre a distribuição das unidades temáticas, competências
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específicas,
objetos de conhecimento e habilidades, distribuídas em ciclos. Por outro lado, a Figura 6, apresentada a seguir,
representa as possibilidades que poderão ser adequadas a cada realidade escolar.
FIGURA 6
Ênfase (tempo curricular) das Áreas de Conhecimento da
Educação Física nas Diferentes Etapas Escolares
Fonte: Gonzáles e Schwengber (2012, p. 28).

A proposta curricular deste documento sugere que os conhecimentos da EFE, de limitados em habilidades que
privilegiem oito dimensões de conhecimento (BRASIL, 2017), nas quais utilizaremos os exemplos que
envolvem casos de inclusão e busquem facilitar o entendimento do docente:

Experimentação: refere-se à dimensão do conhecimento que se origina pela vivência das práticas corporais,
pelo envolvimento corporal na realização dessas práticas. São conhecimentos que não podem ser acessados
sem passar pela vivência corporal, sem que sejam efetivamente experimentados. Trata-se de uma possibilidade
única de apreender as manifestações culturais tematizadas pela Educação Física e do estudante se perceber
como sujeito “de carne e osso”. Faz parte dessa dimensão, além do imprescindível acesso à experiência, cuidar
para que as sensações geradas no momento da realização de uma determinada vivências sejam positivas ou,
pelo menos, não sejam desagradáveis a ponto de gerar rejeição à prática em si. O caminhar de um cego nunca
será um conhecimento efetivo até que o estudante vidente seja desafiado a experimentar as suas tarefas
naturalizadas do dia a dia de olhos vendados, com e sem companhia. Não há outra forma de aprender esse
conhecimento se não for através da vivência.
•

Uso e apropriação: refere-se ao conhecimento que possibilita ao estudante ter condições de realizar de

forma autônoma uma determinada prática corporal. Trata-se do mesmo tipo de conhecimento gerado pela
experimentação (saber-fazer), mas dele se diferencia por possibilitar ao estudante a competência necessária
para potencializar o seu envolvimento com práticas corporais no lazer ou para a saúde. Diz respeito àquele rol
de conhecimentos que viabilizam a prática efetiva das manifestações da cultura corporal de movimento não só
durante as aulas, como também para além delas. Ainda utilizando a cegueira como referência explicativa, a
partir da experimentação, o estudante poderá e deverá desenvolver melhor a utilização de seus sentidos táteis
e auditivos para usar e efetivamente se apropriar desse conhecimento.
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Fruição: implica a apreciação estética das experiências sensíveis geradas pelas vivências corporais,

bem como das diferentes práticas corporais oriundas das mais diversas épocas, lugares e grupos. Essa dimensão
está vinculada à apropriação de um conjunto de conhecimentos que permita ao estudante desfrutar e ser
competente em uma prática corporal, de poder dar conta das exigências colocadas no momento de sua
realização no contexto do lazer. Trata-se de um grau de domínio da prática que permite ao sujeito uma atuação
que lhe produz satisfação. Ao incorporar em sua vida conhecimentos que podem lhe ser úteis no dia a dia, o
estudante também apresentará a condição de fruição acerca desse conhecimento, na medida em que se
enxergará competente e mais seguro no caso de a cegueira acometer alguém da família ou de lidar com esse
público na vida em sociedade.
•

Reflexão sobre a ação: refere-se aos conhecimentos originados na observação e na análise das próprias

vivências corporais e daquelas realizadas por outros. Vai além da reflexão espontânea gerada em toda
experiência corporal. Trata-se de um ato intencional, orientado a formular e empregar estratégias de observação
e análise para: (a) resolver desafios peculiares à prática realizada; (b) apreender novas modalidades; e (c)
adequar as práticas aos interesses e às possibilidades próprios e aos das pessoas com quem compartilha a sua
realização. Sendo ou não um cego, a experiência com esses conhecimentos lhe permitirá refletir sobre as
condições sociais que envolvem esse público e sua vida cotidiana, tornando-se, certamente, um agente efetivo
na luta por condições melhores de vida social.
•

Construção de valores: vincula-se aos conhecimentos originados em discussões e vivências no

contexto da tematização das práticas corporais que possibilitam a aprendizagem de valores e normas voltadas
ao exercício da cidadania em prol de uma sociedade democrática. A produção e partilha de atitudes, normas e
valores (positivos e negativos) são inerentes a qualquer processo de socialização. No entanto, essa dimensão
está diretamente associada ao ato intencional de ensino e de aprendizagem e, portanto, demanda intervenção
pedagógica orientada para tal fim. Por esse motivo, deve-se focar a construção de valores relativos ao respeito
às diferenças e o combate aos preconceitos de qualquer natureza. Ainda assim, não se pretende propor o
tratamento apenas desses valores, ou fazê-lo só em determinadas etapas do componente, mas assegurar a
superação de estereótipos e preconceitos expressos nas práticas corporais. É muito mais simples não se
preocupar com a inclusão quando se está incluído. Essa reflexão determina um perfil de aprendizado em que
valores verdadeiros da vida em sociedade se colocarão como desafio para a vida dos estudantes, haja vista que,
ao experimentarem e refletirem sobre a cegueira, eles estarão reconstruindo seus valores e colocando em tela
novos desafios para a construção de uma sociedade mais justa e em melhores condições de igualdade.
•

Análise: está associada aos conceitos necessários para entender as características e o funcionamento

das práticas corporais (saber sobre). Essa dimensão reúne conhecimentos como a classificação dos esportes,
os sistemas táticos de uma modalidade, o efeito de determinado exercício físico no desenvolvimento de uma
capacidade física, entre outros. Essa dimensão do conhecimento permitirá ao estudante adentrar o mundo pa-
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ralímpico, em suas regras, normas e modos de pensar o esporte e as práticas corporais, a ponto de compreender
conceitos como “classificação funcional” e perceber sua relevância e interferência na prática esportiva
profissional paralímpica.
•

Compreensão: está também associada ao conhecimento conceitual, mas, diferentemente da dimensão

anterior, refere-se ao esclarecimento do processo de inserção das práticas corporais no contexto sociocultural,
reunindo saberes que possibilitam compreender o lugar das práticas corporais no mundo. Em linhas gerais,
essa dimensão está relacionada a temas que permitem aos estudantes interpretar as manifestações da cultura
corporal em relação às dimensões éticas e estéticas, à época e à sociedade que as gerou e as modificou, às
razões da sua produção e transformação e à vinculação local, nacional e global. Por exemplo, pelo estudo das
condições que permitem o surgimento de uma determinada prática corporal, em uma dada região e época, ou
os motivos pelos quais os esportes praticados por homens têm uma visibilidade e um tratamento midiático
diferente dos esportes praticados por mulheres. Ou estudos que mostrem os este- reótipos construídos acerca
da inutilidade de uma pessoa com deficiência podem oferecer elementos concretos que, imbricados nas
dimensões anteriores, fortalecem a condição de esclarecimento acerca dos contextos socioculturais em que
vivem.

Protagonismo comunitário: refere-se às atitudes/ações e conhecimentos necessários para os estudantes
participarem de forma confiante e autoral de decisões e ações orientadas a democratizar o acesso das pessoas
às práticas corporais, tomando como referência valores favoráveis à convivência social. Contempla a reflexão
sobre as possibilidades que eles e a comunidade têm (ou não) de acessar uma determinada prática no lugar em
que moram, os recursos disponíveis (públicos e privados) para tal, os agentes envolvidos nessa configuração,
entre outros, bem como as iniciativas que se dirigem para ambientes além da sala de aula, orientadas a interferir
no contexto em busca da materialização dos direitos sociais vinculados a esse universo. De posse desse perfil
de conhecimentos, certamente pode-se criar a expectativa de que o estudante com essa formação se tornará um
agente protagonista das ações em sua comunidade de moradia ou na comunidade de trabalho ou estudo.

Vale ressaltar que não há nenhuma hierarquia entre essas dimensões, tampouco uma ordem necessária para o
desenvolvimento do trabalho no âmbito didático. Cada uma delas exige diferentes abordagens e graus de
complexidade para que se tornem relevantes e significativas. Porém, é fundamental que cada uma dessas
dimensões seja referência para o trabalho pedagógico, e, por consequência, seja o ponto de diálogo com os
processos avaliativos dos docentes da Educação Física, de modo que estes tenham bem claro o que estão
ensinando e, portanto, o que devem verificar na aprendizagem dos estudantes no processo avaliativo.

Na organização curricular, as unidades temáticas estão articuladas, pedagogicamente, considerando as
características dos conhecimentos acumulados da Educação Física, dos professores, do contexto social e
cultural da escola, dos alunos e alunas atreladas às competências gerais e específicas do componente curricular
e das habilidades propostas do quadro organizador. Além disso, a escola e o docente devem considerar esses
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pressupostos e observar a articulação com as competências gerais da BNCC e as competências específicas da
Área de Linguagens, de modo que o componente curricular de Educação Física possa garantir aos estudantes
o desenvolvimento de competências específicas ao final de seu ciclo de Ensino Fundamental.

A busca pelo desenvolvimento dessas 10 competências específicas da Educação Física, ao final do Ensino
Fundamental, será definida pela orientação a partir de Unidades Temáticas nas quais estarão elencadas diversas
habilidades a serem desenvolvidas pelos docentes. As proposições temáticas poderão ser ampliadas a partir
das experiências dos professores e das professoras, das características da realidade local, dos avanços da
produção científica da área, das tecnologias disponíveis, bem como por meio da articulação com outras áreas
do conhecimento, considerando a identidade étnico-racial, religiosa, de gênero e de sexualidade e os(as)
estudantes público-alvo de uma educação inclusiva para o Ensino Fundamental.

6.4.2 Organizador curricular

ÁREA DE LINGUAGENS
COMPONENTE CURRICULAR EDUCAÇÃO FÍSICA
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
1. Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a organização da vida coletiva e individual.
2. Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, além
de se envolver no processo de ampliação do acervo cultural nesse campo.
3. Refletir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas corporais e os processos de saúde/doença, inclusive no
contexto das atividades laborais.
4. Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética corporal, analisando, criticamen- te, os modelos
disseminados na mídia e discutir posturas consumistas e preconceituosas.
5. Identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e combater posicionamentos discri- minatórios em
relação às práticas corporais e aos seus participantes.
6. Interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que
delas participam.
7. Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural dos povos e grupos.
8. Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento em contextos de lazer, am- pliar as redes
de sociabilidade e a promoção da saúde.
9. Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e produzindo alternativas para sua realização no
contexto comunitário.
10. Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes,
lutas, práticas corporais de aventura e capoeira, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.
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1º E 2º ANOS - EDUCAÇÃO FÍSICA
UNIDADES TEMÁTICAS/
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Possibilidades do movimentarse
1, 2, 10

Corpo e movimento

Jogos e brincadeiras

1, 2, 10

Brincadeiras e jogos da
cultura popular presentes no
contexto
comunitário
e
regional

Esporte

2, 10

Ginásticas

10

Esportes de marca. Esportes
de precisão

Ginástica geral

HABILIDADES
(EF12EF01BA) Experimentar e fruir
as qualida des do movimento a partir
da manipulação de objetos e suas
possibilidades expressivas.
(EF12EF01) Experimentar, fruir e
recriar diferentes brincadeiras e
jogos da cultura popular presentes no
contexto comunitário e regional,
reconhecendo e respeitando as
diferenças
individuais
de
desempenho dos colegas.
(EF12EF02) Explicar, por meio de
múltiplas linguagens (corporal,
visual, oral e escrita), as brincadeiras
e os jogos populares do contexto
comunitário
e
regional,
reconhecendo 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.
EF12EF04) Colaborar na proposição
e na produção de alternativas para a
prática, em outros momentos e
espaços, de brincadeiras e jogos e
demais
práticas
corporais
tematizadas na escola, produzindo
textos (orais, escritos, audiovisuais)
para divulgá-los na escola e na
comunidade.
(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 das
regras dos esportes de marca e de
precisão para assegurar a integridade própria e as dos demais
participantes.
(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
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Danças

2, 10

Capoeira
1, 2, 7

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 prá- ticas
corporais.
(EF12EF11) Experimentar e fruir
diferentes danças do contexto
comunitário e regional (rodas
cantadas, brincadeiras rítmicas e
expressivas),
e
recriá-las,
Danças
do
contexto respeitando as diferenças indivicomunitário e regional
duais e de desempenho corporal.
(EF12EF12) 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 limite
corporal.
(EF12EF02BA) Experimentar e fruir
Capoeira no contexto
as musicalidades e fundamentos da
comunitário e regional
capoeira, dos instru-mentos e dos
cânticos.

3º AO 5º ANOS – EDUCAÇÃO FÍSICA
UNIDADES TEMÁTICAS/
LINGUAGEM
Possibilidades do movimentarse

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

2, 10

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Corpo e movimento

Jogos e brincadeiras
Brincadeiras
e
jogos
populares do Brasil e do
mundo

Brincadeiras e jogos de matriz
indígena e africana
2, 10

HABILIDADES
(EF35EF01BA) Experimentar e fruir
as qualidades do movimento a partir
da manipulação de objetos e suas
possibilidades expressivas.
(EF35EF02BA) Compreender a
capacidade,
a
estrutura,
o
funcionamento do corpo e os elementos que compõem o seu
movimento.
(EF35EF01) Experimentar e fruir
brincadeiras e jogos populares do
Brasil e do mundo, incluindo aqueles
de matriz indígena e africana, e
recriá-los, valorizando a importância
desse patrimônio histórico 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
indígena e africana.
(EF35EF03) Descrever, por meio de
múltiplas linguagens (corporal, oral,
escrita, audiovisual), as brincadeiras
e os jogos populares do Brasil e de
matriz indígena e africana, explicando suas características e a
importância desse patrimônio
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Esporte

10

Esportes de campo e taco
Esportes de rede/ parede
Esportes de invasão

Ginásticas

2, 10

Ginástica geral

Danças

2, 10

Danças do Brasil e do mundo
Danças de matriz indígena e
africana

histórico cultural na preservação das
diferentes culturas.
(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 indígena
e africana, e demais práticas
corporais tematizadas na escola,
adequando-as aos espaços públicos
disponíveis.
(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 ma- nifestações (profissional e
comunitária/lazer).
(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 procedimentos de
segurança.

(EF35EF09) Experimentar, recriar e
fruir danças populares do Brasil e do
mundo e danças de matriz indígena e
africana, valorizando e res- peitando
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 indígena e
afri cana.
(EF35EF11) Experimentar, recriar e
fruir danças populares do Brasil e do
mundo e danças de matriz indígena e
africana, valorizando e res- peitando
os diferentes sentidos e significados
dessas danças em suas culturas de
origem.
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(EF35EF12) Comparar e identificar
os elementos constitutivos comuns e
diferentes (ritmo, espaço, gestos) em
danças populares do Brasil e do
mundo e danças de matriz indígena e
africana.
(EF35EF13) Experimentar, fruir e
recriar diferentes lutas presentes no
contexto comunitário e regional e
lutas de matriz indígena e africana.

Lutas

2, 10

Lutas
do
contexto
comunitário e regional
Lutas de matriz indígena e
africana

Capoeira

2, 10

Capoeira, história e cultura: o
ritual, malícia, a dança, a
teatralização, o jogo, a luta, o
canto, o toque dos instrumentos
e a ética da capoeira

(EF35EF14) Planejar e utilizar
estratégias básicas das lutas do
contexto comunitário e regional e
lutas de matriz indígena e africana
experimentadas,
respeitando
ocolega como oponente e as normas
de segurança.
(EF35EF15) Experimentar, fruir e
recriar diferentes lutas presentes no
contexto comunitário e regional e
lutas de matriz indígena e africana.
(EF35EF03BA) Experimentar, fruir
e recriar as musicalidades e
fundamentos da capoeira, dos
instrumentos, dos cândidos e das
ladainhas, conhecendo a origem
dessa cultura.
(EF35EF04BA) Compreender a
capoeira como patrimônio imaterial,
que constitui a cultura e história afrobrasileira.
(EF35EF05BA)
Identificar
as
origens, contextos e significado
histórico-social da capoeira na Bahia
e no Brasil e seu papel na luta e
resistên- cia dos povos negros.
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6.5 Matemática

Pensar na contribuição da Matemática na construção do Currículo por Competência tem sido um desafio para os
educadores do mundo contemporâneo. Desenvolvida a partir das civilizações mediterrâneas, desde egípcios,
babilônicos, hebreus, gregos e romanos, e que, a partir do século XVI, passou a todas as regiões do planeta, a
Matemática não nasceu como ela se apresenta hoje. Ela nasceu do esforço de lidar com questões do dia a dia,
formalizando as ideias matemáticas, das práticas sociais, da relação do homem como seu meio e da necessidade
de resolver problemas postos em seu contexto de vida, valorizando o conhecimento preexistente ao ingressar na
escola.
O currículo ora proposto visa proporcionar ao estudante uma Educação Matemática tanto adequada, do ponto de
vista escolar, quanto socialmente relevante. A importância da Matemática deve ser vista como processo de
construção de conhecimento, favorecido mediante a estimulação da investigação e participação dos alunos, o
qual possa estar relacionado aos avanços tecnológicos, social e cultural da história da humanidade, seja por
sua grande aplicação na sociedade contemporânea, seja pelas suas potencialidades na formação de cidadãos
críticos, cientes de suas responsabilidades.
A Matemática e a língua materna – entendida aqui como a primeira língua que se aprende – têm sido as disciplinas
básicas na constituição dos currículos escolares, em todas as épocas e culturas, havendo um razoável consenso ao
fato de que, sem o desenvolvimen to adequado de tal eixo linguístico/lógico-matemático, a formação pessoal não
se completa.
Portanto, os documentos que vislumbram seu funcionamento devem contemplar o presente e olhar para o futuro.
E, nesse olhar para o futuro, espera-se que a escola, paralelamente ao ensino dos conteúdos escolares, esteja apta
para habilitar os jovens estudantes com competências que lhes permitam trabalhar em equipe e intervir de forma
crítica, consciente e autônoma. Ou seja, exige-sea elaboração de um Currículo por Competência, aqui proposto,
que possa oferecer uma educação de qualidade para todos: uma educação plural, democrática, inclusiva e hábil na
construção de uma sociedade baseada em valores de cooperação, parceria e solidariedade. No entanto, esse
referencial só terá significado se todos os atores implicados no processo educativo apropriarem-se dele.
É imprescindível destacar que as competências gerais da Educação Básica, apresentadas a seguir, interrelacionam-se e desdobram-se no tratamento didático proposto para as três etapas da Educação (Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Ensino Médio). Elas estão organizadas e relacionam-se, de modo progressivo, para culminar
no desenvolvimento das dez competências gerais apontadas pela BNCC, que são:
1.

2.

3.

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 paraa construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva.
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.
Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de
práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

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

4.
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possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da
cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos
de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, 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.
É importante destacar que essas competências articulam-se na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de
habilidades e na formação de atitudes e valores, nos termos da LDB.
A escola é um espaço onde inúmeras pessoas interagem com intencionalidades e responsabilidades definidas. Essa
organização constitui um ambiente de aprendizagem, cuja atmosfera pode propiciar uma vivência do que queremos
como sociedade: um espaço de igualdade, acolhedor da diversidade, onde o conhecimento e as relações interpessoais
favorecem a inserção e um olhar amplo para o que acontece no mundo.
Para que haja avanço e ampliação dos esquemas mentais, da rede de conhecimentos, na qual essa organização do
ambiente de aprendizagem possa fluir naturalmente, é papel do(da) professor(a) proporatividades que gerem conflitos
para que os alunos compreendam as ligações entre os conteúdos, valorizando sempre a construção do conhecimento
significativo. Dentre as inúmeras atividades, a Matemática é privilegiada com brincadeiras, jogos e problemas, além
de muitas outras atividades que auxiliam no desenvolvimento integral da criança, possibilitando observar, refletir,
interpretar, levantar hipóteses, procurar e descobrir explicações ou soluções, expressar ideias e sentimentos – são
desafios essenciais a serem propostos no processo educativo.
A transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental requer uma atenção singular e especial, visto que as
aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as interações e a brincadeira,
assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se.
Nessa proposta, o DCRB traz a alfabetização e o letramento matemático em todos os momentos das unidades
temáticas como eixos estruturantes e como aspectos transversais no Ensino Fundamental. A alfabetização
matemática é o processo de aprendizagem do sistema da escrita numérica na qual se desenvolve a habilidade de ler
e escrever matematicamente.
O letramento matemático constitui-se no processo de apropriação do uso competente da leitura e da escrita nas
práticas sociais. Esse letramento expressa uma ideia social de leitura e escrita, na qual os sujeitos compreendem
os números no seu cotidiano, por meio da interação com o meio e com os outros e das experiências das situações
vivenciadas.
Esse é o caminho que o DCRB pretende potencializar junto com a BNCC, que traz na sua proposta o foco do que
precisa ser desenvolvido no aluno, para que o conhecimento matemático seja uma ferramenta para ler, compreender
e transformar a realidade. Assim,propõe-se um compromisso muito forte com o letramento mate-mático, definido
como as competências e habilidades de raciocinar,representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo
a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de
contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. O desenvolvimento dessas
habilidades está intrinsecamente relacionado a algumas formas de organização da aprendizagem matemática, com
base na análise de situações da vida cotidiana, de outras áreas do conhecimento e da própria Matemática.
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ENSINO FUNDAMENTAL

Os processos matemáticos de resolução de problemas, de investigação, de desenvolvimento de projetos e da
modelagem podem ser citados como formas privilegiadas da atividade matemática, motivo pelo qual são, ao mesmo
tempo, objeto e estratégia para a aprendizagem ao longo de todo o Ensino Fundamental dos Anos Iniciais ou Finais.
Tais processos são potencialmente ricos para o desenvolvimento de competências fundamentais para a alfabetização
e o letramento matemático.
Para o desenvolvimento de competências e habilidades matemáticas, como resolver problemas não somente
escolares, mas também de práticas cotidianas e sociais, tais como: ler gráficos e tabelas, interpretar contas de
água, luz, telefone, entre outras ações que dependem de conhecimentos relacionados aos diferentes usos socioculturais da Matemática, e propor um currículo que seja vivo no sentido de valorizar, principalmente, os
processos de ensino e aprendizagem de Matemática, que acontecem em diversas situações e em múltiplos
ambientes, desde o convívio em casa até os grupos sociais – escola, parque, igrejas etc. Sobre isso, a BNCC
(BRASIL, 2017, p. 118) aborda que o currículo de Matemática deve aproximar as temáticas de Matemática ao
universo da cultura, das contextualizações [...].
Não podemos negar a relevância da escola a partir das atividades em sala de aula realizadas pelos professores e
alunos, pois é na escola que acontecem as interações/mediações que possibilitam a consolidação do aprendizado,
possibilitando o desenvolvimento do sujeito aprendiz como capaz de raciocinar, analisar, deduzir, criar, resolver
situações e buscar estratégias inovadoras.
Assim, no intuito de acontecer a construção de conhecimento doaluno a partir do fazer matemático, é necessário
gerar em sala de aula uma prática de produção em que os alunos se apropriem não só dos saberes, mas também
vivenciem uma abordagem efetiva dos saberes matemáticos presentes no contexto cultural, em especial da cultura
baiana, recuperando e valorizando as tradições culturais, festividades, história de cada região do nosso estado, além
dos patrimônios histórico e artístico encontrados em todos os entor nos das escolas baianas.
Nos dias atuais, há uma grande necessidade de que os(as) professores(as) desenvolvam competências profissionais
para preparar os alunos em uma formação crítico-social. Para tanto, é preciso substituir as formas tradicionais de
ensino por aprendizagens ativas que tornem o aluno protagonista do seu próprio processo de ensino-aprendizagem,
valendo-se dos recursos didático-pedagógicos presentes no cotidiano. Deve-se buscar, então, a autonomia
intelectual dos alunos, por meio de atividades planejadas pelo professor, para promover o uso de diversas habilidades
de pensamento, como interpretar, analisar, sintetizar, classificar, relacionar e comparar, como possibilidade de
desenvolver o processo de aprendizagem que foca uma formação crítica de estudantes e profissionais voltada para
uma inserção consciente no mundo cultural e social. Tal processo formativo deve favorecer a autonomia do
educando, despertando-lhe a curiosidade, estimulando tomadas de decisões individuais e coletivas advindas das
atividades essenciais da prática social e em contextos do estudante.
Pensar nessa transição requer propostas inovadoras que possam auxiliar o fazer pedagógico de cada unidade escolar
a ter um olharmais criterioso em relação às escolhas das temáticas das tendências em Educação Matemática e a sua
aplicação como proposta metodológica para o ensino dessa disciplina; deve-se identificar, no contexto de sua
aplicabilidade, quais são as contribuições que ela proporciona no processo de promoção da cidadania e inclusão
social, por meio do desenvolvimento de competências e habilidades que permitam aprender e continuar aprendendo,
para compreender, questionar, interagir e tomar decisões.
O currículo por competência em Matemática que está sendo abordado neste material não é recente. Desde a década
de 1990, ele vemse fortalecendo no campo pedagógico brasileiro. As competências são definidas neste documento
como “a capacidade do sujeito de mobilizar saberes, conhecimentos, habilidades e atitudes para resolver problemas
e tomar decisões adequadas” (ZABALA, 1998); além disso, podem ser entendidas como capacidade de mobilizar
recursos intelectuais/cognitivos para solucionar situações com pertinência (GENTILE; BENCINI, 2005).
Já para Perrenoud (1999), as competências elementares a serem desenvolvidas na escola têm relação com os
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programas escolares e com os saberes de natureza disciplinar, exigindo noções e conhecimentos de Matemática,
Língua Portuguesa, Artes, Educação Física, Língua Inglesa, Ciências, História e Geografia. Por outro lado, as
habilidades estão relacionadas ao saber fazer, em uma dimensão mais técnica, e são necessárias para a consolidação
de uma competência.
Nesse sentido, os eixos temáticos presentes na organização curricular por competência desta proposta aspiram
a ser orientadores da formação de competências e habilidades, além de realizaraproximações com os objetos de
conhecimentos referenciais paraa formação dos estudantes em cada nível do Ensino Fundamental, colaborando
com a organização conceitual e prática do que se considera essencial nas escolhas pedagógicas para cada ano. O
fundamento do “Currículo por Competências” é a redefinição do sentido dos conteúdos de ensino, de modo a atribuir
sentido prático aos saberes escolares.
Vivemos hoje na era da tecnologia e da informação; nunca se produziu e se consumiu tanto conteúdo na história da
humanidade, em todos os níveis e áreas da sociedade. Isso se deve à facilidade que temos em acessar essas
informações e conteúdos, principalmente depois do surgimento e da expansão da internet. Várias ferramentas
tecnológicas estão disponíveis para as escolas adaptarem-seao mundo moderno e incorporarem novos métodos de
ensino que possam melhorar o processo de ensino e aprendizagem e a prática da interdisciplinaridade. Uma das
ferramentas que vem apresentando destaque é a robótica educacional, que desperta o interesse dos alunos, uma vez
que eles podem explorar novas ideias e descobrir novos caminhos na aplicação de conceitos adquiridos em sala de
aula e na resolução de problemas, desenvolvendo a capacidade de elaborar hipóteses, investigar soluções, estabelecer
relações e tirar conclusões.
Nesse cenário, a escola teve que (ou deve) mudar seu posicionamento. Antes dessa revolução da informação em nossa
sociedade, a escola era tida como responsável pela disseminação de conteúdos. Isso já não faz mais sentido, uma vez
que os alunos têm acesso aos conteúdos, independentemente da escola, podendo, ainda, visualizá-los e consumi-los
na quantidade, velocidade e no momento que desejarem.
Portanto, a escola deve focar seu trabalho em competências e habilidades para preparar o jovem para lidar com
situações de seu cotidiano e ser capaz de resolver problemas reais. Essa postura demonstra ainda alinhamento com
as tendências educacionais que enfatizam a importância de colocar o aluno como protagonista, sendo um agente
ativo em seu processo de ensino e aprendizagem,por meio, por exemplo, de atividades educativas extraclasses. Nesse
sentido, o conjunto de competências e habilidades básicas que transitam pelo direito de aprendizagem construído a
partir da prática, argumentação, reflexão e produção de conhecimento.
O DCRB traz na sua proposta um olhar para a transição entre as competências gerais, competências específicas e
habilidades que possa criar elos que ajudarão a desenvolver e substanciar, no âmbito pedagógico, os direitos de
aprendizagem e desenvolvimento para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da
cidadania e do mundo do trabalho. As competências gerais apontam caminhos do aprendizado, avançam no campo
das socioemocionais e norteiam o trabalho das escolas e dos professores em todos os anos e componentes
curriculares, desenvolvendo, efetivamente, conhecimentos, habilidades e atitudes que vão se conectando com as
habilidades referentes às áreas do conhecimento, impactando não apenas o currículo, mas processos de ensino e
aprendizagem, gestão, formação de professores e avaliação.
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FIGURA 8 Transição entre as Competências Gerais, Competências Específicas da Matemática e
as Habilidades
Fonte: Elaboração dos redatores do Componente Curricular de Matemática (2018).
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O conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da Educação Básica, seja por sua grande
aplicação na sociedade contemporânea, seja pelas suas potencialidades na formação de cidadãos críticos,
cientes de suas responsabilidades sociais.
No Ensino Fundamental, essa área, por meio da articulação de seus diversos campos – Aritmética, Álgebra,
Geometria, Estatística e Probabilidade, precisa garantir que os alunos relacionem observações empíricas do
mundo real a representações (tabelas, figuras e esquemas) e associem essas representações a uma atividade
matemática (conceitos e propriedades), fazendo induções e conjecturas.
Assim, espera-se que eles desenvolvam 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 das situações. A dedução de algumas propriedades e a verificação de conjecturas, a partir
de outras, podem ser estimuladas, sobretudo ao final do Ensino Fundamental.
O Ensino Fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático, definido
como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de
modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma
variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da BNCC, a área de
Matemática e, por consequência, o componente curricular de Matemática devem garantir aos alunos o
desenvolvimento de competências específicas.

6.5.1 Texto Introdutório

Com base nos recentes documentos curriculares brasileiros, a BNCC leva em conta que os diferentes campos
que compõem a Matemática reúnem um conjunto de ideias fundamentais que produzem articulações entre
eles: equivalência, ordem, proporcionalidade, interdependência, representação, variação e aproximação.
Nessa direção, a BNCC propõe cinco unidades temáticas, correlacionadas, que orientam a formulação de
habilidades a ser desenvolvidas ao longo do Ensino Fundamental. Cada uma delas pode receber ênfase
diferente, a depender do ano de escolarização.
A unidade temática Números tem como finalidade desenvolver o pensamento numérico, que implica o
conhecimento de maneiras de quantificar atributos de objetos e de julgar e interpretar argumentos baseados
em quantidades.
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a expectativa em relação a essa temática é que os alunos resolvam
problemas com números naturais e números racionais cuja representação decimal é finita, envolvendo
diferentes significados das operações, argumentem e justifiquem os procedimentos utilizados para a resolução
e avaliem aplausibilidade dos resultados encontrados. No tocante aos cálculos, espera-se que os alunos
desenvolvam diferentes estratégias para a obtenção dos resultados, sobretudo por estimativa e cálculo mental,
além de algoritmos e uso de calculadoras.
A unidade temática Álgebra, por sua vez, tem como finalidade o desenvolvimento de um tipo especial de
pensamento – pensamento algébrico – que é essencial para utilizar modelos matemáticos na compreensão,
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representação e análise de relações quantitativas de grandezas e, também, de situações e estruturas
matemáticas, fazendo uso de letras e outros símbolos.
Nessa perspectiva, é imprescindível que algumas dimensões do trabalho com a álgebra estejam presentes nos
processos de ensino e aprendizagem desde o Ensino Fundamental – Anos Iniciais, como as ideias de
regularidade, generalização de padrões e propriedades da igualdade. No entanto, nessa fase, não se propõe o
uso de letras para expressar regularidades, por mais simples que sejam.

Outro aspecto a ser considerado é que a aprendizagem de Álgebra, como também aquelas relacionadas a outros
campos da Matemática (Números, Geometria e Probabilidade e estatística), podem contribuir para o
desenvolvimento do pensamento computacional dos alunos, tendo em vista que eles precisam ser capazes de
traduzir uma situação dada em outras linguagens, como transformar situações-problema, apresentadas em
língua materna, em fórmulas, tabelas e gráficos e vice-versa.
A Geometria envolve o estudo de um amplo conjunto de conceitos e procedimentos necessários para resolver
problemas do mundo físico e de diferentes áreas do conhecimento. Assim, nessa unidade temática, estudar
posição e deslocamentos no espaço, formas e relações entre elementos de figuras planas e espaciais pode
desenvolver o pensamento geométrico dos alunos. Esse pensamento é necessário para investigar propriedades,
fazer conjecturas e produzir argumentos geométricos convincentes. É importante, também, considerar o
aspecto funcional que deve estar presente no estudo da Geometria: as transformações geométricas, sobretudo
as simetrias.
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, espera-se que os alunos identifiquem e estabeleçam pontos de
referência para a localização e o deslocamento de objetos, construam representações de espaços conhecidos e
estimem distâncias, usando, como suporte, mapas (em papel, tablets ou smartphones), croquis e outras
representações. Em relação às formas, espera-se que os alunos indiquem características das formas geométricas
tridimensionais e bidimensionais, associem figuras espaciais a suas planificações e vice-versa.
A unidade temática Grandezas e medidas, ao propor o estudo das medidas e das relações entre elas – ou seja,
das relações métricas –, favorece a integração da Matemática a outras áreas de conhecimento, como Ciências
(densidade, grandezas e escalas do Sistema Solar, energia elétrica etc.) ou Geografia (coordenadas geográficas,
densidade demográfica, escalas de mapas e guias etc.)
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a expectativa é que os alunos reconheçam que medir é comparar uma
grandeza com uma unidade e expressar o resultado da comparação por meio de um número. Além disso, devem
resolver problemas oriundos de situações cotidianas que envolvem grandezas como comprimento, massa,
tempo, temperatura, área (de triângulos e retângulos) e capacidade e volume (de sólidos formados por blocos
retangulares), sem uso de fórmulas, recorrendo, quando necessário, a transformações entre unidades de medida
padronizadas mais usuais. Espera-se, também, que resolvam problemas sobre situações de compra e venda e
desenvolvam, por exemplo, atitudes éticas e responsáveis em relação ao consumo.
As medidas quantificam grandezas do mundo físico e são fundamentais para a compreensão da realidade.
Assim, a unidade temática Grandezas e medidas, ao propor o estudo das medidas e das relações entre elas –
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ou seja, das relações métricas –, favorece a integração da Matemática a outras áreas de conhecimento, como
Ciências (densidade, grandezas e escalas do Sistema Solar, energia elétrica etc.) ou Geografia (coordenadas
geográficas, densidade demográfica, escalas de mapas e guias etc.). Essa unidade temática contribui ainda para
a consolidação e ampliação da noção de número, a aplicação de noções geométricas e a construção do
pensamento algébrico.
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a expectativa é que os alunos reconheçam que medir é comparar uma
grandeza com uma unidade e expressar o resultado da comparação por meio de um número. Além disso, devem
resolver problemas oriundos de situações cotidianas que envolvem grandezas como comprimento, massa,
tempo, temperatura, área (de triângulos e retângulos) e capacidade e volume (de sólidos formados por blocos
retangulares), sem uso de fórmulas, recorrendo, quando necessário, a transformações entre unidades de medida
padronizadas mais usuais.
A incerteza e o tratamento de dados são estudados na unidade temática Probabilidade e estatística. Ela propõe
a abordagem de conceitos, fatos e procedimentos presentes em muitas situações-Problema da vida cotidiana,
das ciências e da tecnologia.
Merece destaque o uso de tecnologias – como calculadoras, para avaliar e comparar resultados, e planilhas
eletrônicas, que ajudam na construção de gráficos e nos cálculos das medidas de tendência central.
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, é promover a compreensão de que nem todos os fenômenos são
determinísticos. Para isso, o início da proposta de trabalho com probabilidade está centrado no
desenvolvimento da noção de aleatoriedade, de modo que os alunos compreendam que há eventos certos,
eventos impossíveis e eventos prováveis.
MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS: UNIDADES TEMÁTICAS,
OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES

As habilidades matemáticas que os alunos devem desenvolver não podem ficar restritas à aprendizagem dos
algoritmos das chamadas “quatro operações”, apesar de sua importância. No que diz respeito ao cálculo, é
necessário acrescentar, à realização dos algoritmos das operações, a habilidade de efetuar cálculos
mentalmente, fazer estimativas, usar calculadora e, ainda, para decidir quando é apropriado usar um ou outro
procedimento de cálculo.
Em todas as unidades temáticas, a delimitação dos objetos de conhecimento e das habilidades
considera que as noções matemáticas são retomadas, ampliadas e aprofundadas ano a ano. No entanto, é
fundamental considerar que a leitura dessas habilidades não seja feita de maneira fragmentada.
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6.5.2 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 argumentos
convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo.
3. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da Matemática (Aritmética,
Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas do 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.
8. 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.
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6.5.3 Organizador Curricular

ÁREA DE MATEMÁTICA
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE MATEMÁTICA
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 argumentos
convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo.

3.

Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da Matemática (Aritmética,
Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas do 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 interpretálas 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 situações imaginadas, não diretamente
relacionadas como 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.

8.

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.

1º ANO UNIDADES TEMÁTICAS/
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES
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Números
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Contagem de rotina
Contagem
ascendente
e
descendente
Reconhecimento de números no
contexto diário: indicação de
quantidades, indicação de ordem
ou indicação de código para a
organização de informações

Quantificação de elementos de
uma
coleção:
estimativas,
contagem um a um, pareamento
ou
outros agrupamentos
e
comparação

Leitura, escrita e comparação de
números naturais (até 100)
Reta numérica

(EF01MA01BA) 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.
(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.
(EF01MA02) Contar de maneira
exata ou aproximada, utilizando
diferentes estratégias como o
pareamento e outros agrupamentos.
(EF01MA03) Estimar e comparar
quantidades de objetos de dois
conjuntos (em torno de 20
elementos), por estimativa e/ou por
correspondência (um a um, dois a
dois) para indicar “tem mais”, “tem
menos” ou “tem a mesma
quantidade”.
(EF01MA04) 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.
(EF01MA05) Comparar números
naturais de até duas ordens em
situações cotidianas, com e sem
suporte da reta numérica.

Construção de fatos básicos da
adição

Composição e decomposição de
números naturais

Problemas
envolvendo
diferentes significados da adição
e
da
subtração
(juntar,
acrescentar, separar, retirar)

(EF01MA06)
Construir
fatos
básicos da adição e utilizá-los em
procedimentos de cálculo para
resolver problemas.
(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.
(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
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pessoais.
Álgebra
Padrões figurais e numéricos:
investigação de regularidades ou
padrões em sequências

(EF01MA09) Organizar e ordenar
objetos fami- liares ou representações
por figuras, por meio de atributos, tais
como cor, forma e medida.

Sequências
recursivas:
observação de regras usadas
utilizadas
em
seriações
numéricas (mais 1, mais 2, menos
1, menos 2, por exemplo)

(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.

Localização de objetos e de
pessoas no espaço, utilizando
diversos pontos de referência e
vocabulário apropriado

(EF01MA11)
Descrever
a
localização de pessoas e de objetos
no espaço em relação à sua própria
posição, utilizando termos como à
direita, à esquerda, em frente, atrás.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Geometria

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Localização de objetos e de
pessoas no espaço, utilizando
diversos pontos de referência e
vocabulário apropriado

Figuras geométricas espaciais:
reconhecimento e relações com
objetos familiares do mundo
físico
Figuras geométricas planas:
reconhecimento do formato das
faces de figuras geométricas
espaciais
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Grandezas e medidas

Medidas de comprimento, massa
e capacidade: comparações e
unidades
de
medida
não
convencionais

Medidas de tempo: unidades de
medida de tempo, suas relações e
o uso do calendário

Medidas de tempo: unidades de
medida de tempo, suas relações e
o uso do calendário
Medidas de tempo: unidades de
medida de tempo, suas relações e
o uso do calendário
Sistema monetário brasileiro:
reconhecimento de cédulas e
moedas
Probabilidade e estatística
Noção de acaso

(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, em baixo, é
necessário explicitar-se o referencial.
(EF01MA13) Relacionar figuras
geométricas
espaciais
(cones,
cilindros,
esferas
e
blocos
retangulares) a objetos familiares do
mundo físico.
(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.
(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.
(EF01MA16) Relatar, em linguagem
verbal ou não verbal, sequência de
acontecimentos re- lativos a um dia,
utilizando, quando possível, os
horários dos eventos.
(EF01MA17) Reconhecer e relacionar
períodos do dia, dias da semana e
meses do ano, utilizando calendário,
quando necessário.
(EF01MA18) Produzir a escrita de
uma data, apresentando o dia, o mês
e o ano, e indicar o dia da semana de
uma data, consultando calendários.
(EF01MA19)
Reconhecer
e
relacionar valores de moedas e
cédulas do sistema monetário
brasileiro para resolver situações
simples do cotidiano do estudante.
(EF01MA20) Classificar eventos
envolvendo o acaso, tais como
“acontecerá com certeza”, “talvez
aconteça”
e
“é
impossível
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acontecer”,
cotidiano.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Leitura de tabelas e de gráficos
de colunas simples

Coleta e organização de
informações
Registros
pessoais
para
comunicação de informações
coletadas

em

situações

do

(EF01MA21) Ler dados expressos
em tabelas e em gráficos de colunas
simples.
(EF01MA02BA) Construir gráficos
tendo como base a idade dos alunos
da turma e elaborar situaçõesproblema, coletivamente, e fazendo a
resolução delas.
(EF01MA22) Realizar pesquisa,
envolvendo até duas variáveis
categóricas de seu interesse e
universo de até “n” elementos, e
organizar dados por meio de
representações pessoais.
(EF01MA03BA) Realizar pesquisas
e organizar dados em tabelas e
gráficos envolvendo contexto local
referentes à cultura baiana.

2º ANO UNIDADES TEMÁTICAS/
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Números

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Leitura, escrita, comparação
e ordenação de números de até
três ordens pela compreensão
de características do sistema
de numeração decimal (valor
posicional e papel do zero)

Composição e decomposição
de números naturais (até
1000)

Construção
de
fatos
fundamentais da adição e da
subtração

HABILIDADES
(EF02MA01) 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).
(EF02MA02) Fazer estimativas por
meio de estratégias diversas a
respeito da quantidade de objetos de
coleções e registrar o resultado da
contagem desses objetos (até 1000
unidades).
(EF02MA03) Comparar quantidades
de objetos de dois conjuntos, por
estimativa e/ou por correspondência
(um a um, dois a dois, entre outros),
para indicar “tem mais”, “tem menos”
ou “tem a mesma quantidade”,
indicando, quando for o caso,
quantos a mais e quantos a menos.
(EF02MA04) Compor e decompor
números naturais de até três ordens,
com
suporte
de
material
manipulável, por meio de diferentes
adições.
(EF02MA05)
Construir
fatos
básicos da adição e subtração e
utilizá-los no cálculo mental ou
escrito.
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Problemas
envolvendo
diferentes significados da
adição e da subtração (juntar,
acrescentar, separar, retirar)

Problemas
envolvendo
adição de parcelas iguais
(multiplicação)

Problemas
envolvendo
significados
de
dobro,
metade, triplo e terça parte

Álgebra

Construção de sequências
repetitivas e de sequências
recursivas
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Identificação de regularidade
de sequências e
determinação de elementos
ausentes na sequência

(EF02MA06) Resolver e elaborar
problemas de adição e de subtração,
envolvendo números de até três
ordens, com os significados de
juntar, acrescentar, separar, retirar,
utilizando estratégias pessoais ou
convencionais.
(EF02MA07) Resolver e elaborar
problemas de multiplicação (por 2, 3,
4 e 5) com a ideia de adição de
parcelas iguais por meio de estratégias e formas de registro pessoais,
utilizando ou não suporte de imagens
e/ou material manipulável.
(EF02MA08) Resolver e elaborar
problemas
envolvendo
dobro,
metade, triplo e terça parte, com o
suporte de imagens ou material
manipulável, utilizando estratégias
pessoais
(EF02MA09) Construir sequências de
números naturais em ordem crescente
ou decrescente a partir de um número
qualquer, utilizando uma regularidade
estabelecida.
(EF02MA10) Descrever um padrão
(ou regularidade) de sequências
repetitivas
e
de
sequências
recursivas, por meio de palavras,
símbolos ou desenhos.

(EF02MA10) Descrever um padrão
(ou regularidade) de sequências
repetitivas
e
de
sequências
recursivas, por meio de palavras,
símbolos ou desenhos.
Geometria

Localização e movimentação
de pessoas e objetos no espaço,
segundo pontos de referência, e
indicação de mudanças
de
direção e sentido

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Esboço de roteiros e deplantas
simples

Figuras
geométricas
espaciais
(cubo,
bloco
retangular, pirâmide, cone,
cilindro
e
esfera):
reconhecimento
e
características
Figuras geométricas planas
(círculo, quadrado, retângulo
e triângulo): reconhecimento
e características

(EF02MA12) Identificar e registrar,
em linguagem verbal ou não verbal,
a localização e os deslocamentos de
pessoas e de objetos no espaço,
considerando mais de um ponto de
referência, e indicar as mudanças de
direção e de sentido.
(EF02MA13) Esboçar roteiros a ser
seguidos ou plantas de ambientes
familiares, assinalando entradas,
saídas e alguns pontos de referência.
(EF02MA14) Reconhecer, nomear e
comparar
figuras
geométricas
espaciais (cubo, bloco retangular,
pirâmide, cilindro e esfera), relacionando-as com objetos do mundo
físico. Reco nhecer em suas faces as
figuras planas.
(EF02MA15) Reconhecer, comparar
e nomear figuras planas (círculo,
quadrado, retângulo e triângulo), por
meio de características comuns, em
desenhos apresentados em diferentes
disposições
ou
em
sólidos
geométricos.
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Grandezas e medidas

Medida de comprimento:
unidades não padronizadas e
padronizadas
(metro,
centímetro e milímetro)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Medida de capacidade e de
massa: unidades de medida
não
convencionais
e
convencionais (litro, mililitro,
cm³, grama e quilograma)
Medidas de tempo: intervalo
de tempo, uso do calendário,
leitura de horas em relógios
digitais e ordenação de datas

Sistema monetário brasileiro:
reconhecimento de cédulas e
moedas e equivalência de
valores
Probabilidade e estatística
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Análise da ideia de aleatório
em situações do cotidiano

Coleta,
classificação
e
representação de dados em
tabelas simples e de dupla
entrada e em gráficos de
colunas

(EF02MA16) Estimar, medir e
comparar comprimentos de lados de
salas (incluindo contorno) e de
polígonos, utilizando unidades de
medida
não
padronizadas
e
padronizadas (metro, centímetro e
milímetro)
e
instrumentos
adequados.
(EF02MA17) Estimar, medir e
comparar capacidade e massa,
utilizando estratégias pessoais e
unidades
de
medida
não
padronizadas ou padronizadas (litro,
mililitro, grama e quilo- grama).
(EF02MA18) Indicar a duração de
intervalos de tempo entre duas datas,
como dias da semana e meses do ano,
utilizando
calendário,
para
planejamentos e organização de
agenda.
(EF02MA19) Medir a duração de
um intervalo de tempo por meio de
relógio digital e registrar o horário do
início e do fim do intervalo.
(EF02MA20)
Estabelecer
a
equivalência de valores entre
moedas e cédulas do sistema
monetário brasileiro para resolver
situações cotidianas.
(EF02MA21) Classificar resultados
de eventos cotidianos aleatórios
como “pouco prováveis”, “muito
prováveis”,
“improváveis”
e
“impossíveis”.
(EF02MA22) Comparar informações
de pesquisas apresentadas por meio
de tabelas de dupla entrada e em
gráficos de colunas simples ou
barras, para melhor compreender
aspectos da realidade próxima.
(EF02MA23) Realizar pesquisa em
universo de até 30 elementos,
escolhendo até três variáveis
categóricas de seu interesse,
organizando os dados coletados em
listas, tabelas e gráficos de colunas
simples.

3º ANO - MATEMÁTICA
UNIDADES TEMÁTICAS/
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Números
Leitura, escrita, comparação
e ordenação de números
naturais de quatro ordens
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

HABILIDADES
(EF03MA01) Ler,
escrever
e
comparar números naturais de até a
ordem de unidade de milhar,
estabelecendo relações entre os
registros numéricos e em língua
materna.
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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.

Construção
de
fatos
fundamentais da adição,
subtração e multiplicação
Reta numérica

(EF03MA03) Construir e utilizar
fatos básicos da adição e da
multiplicação para o cálculo mental
ou escrito.

Construção
de
fatos
fundamentais da adição,
subtração e multiplicação
Reta numérica

Procedimentos de cálculo
(mental e escrito) com
números naturais: adição e
subtração
Problemas
envolvendo
significados da adição e da
subtração:
juntar,
acrescentar, separar, retirar,
comparar
e
completar
quantidades

Problemas
envolvendo
diferentes significados da
multiplicação e da divisão:
adição de parcelas iguais,
configuração
retangular,
repartição em partes iguais e
medida

(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, relacionandoos 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.
(EF03MA06) Resolver e elaborar
problemas de adição e subtração com
os significados de juntar, acrescentar,
separar,
retirar,
comparar
e
completar quantidades, utilizando
diferentes estratégias de cálculo
exato ou aproximado, incluindo
cálculo mental.
(EF03MA07) 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 resto diferente de zero,
com os significados de repartição
equitativa e de medida, por meio de
estratégias e registros pessoais.
Significados de metade, terça
parte, quarta parte, quinta
parte e décima parte

Álgebra

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Identificação e descrição de
regularidades em sequências
numéricas recursivas

Relação de igualdade

(EF03MA09) Associar o quociente de
uma divisão com resto zero de um
número natural por 2, 3, 4, 5 e 10 às
ideias de metade, terça, quarta, quinta
e décima partes.
(EF03MA10)
Identificar
regularidades
em
sequências
ordenadas de números naturais,
resultantes da realização de adições
ou subtrações sucessivas, por um
mesmo número, descrever uma regra
de formação da sequência e determinar
elementos faltantes ou seguintes.
(EF03MA11) 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.
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Geometria
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Localização
e
movimentação:
Representação de objetos e
pontos de referência

Figuras
geométricas
espaciais
(cubo,
bloco
retangular, pirâmide, cone,
cilindro
e
esfera):
reconhecimento, análise de
características e planificações
Figuras
geométricas
espaciais
(cubo,
bloco
retangular, pirâmide, cone,
cilindro
e
esfera):
reconhecimento, análise de
características e planificações

(EF03MA14)
Descrever
características de algumas figuras
geométricas espaciais (prismas
retos, pirâmides, cilindros, cones),
relacionando-as
com
suas
planificações.

Figuras geométricas planas
(triângulo,
quadrado,
retângulo,
trapézio
e
paralelogramo):
reconhecimento
e análise de características

(EF03MA15) Classificar e comparar
figuras planas (triângulo, quadrado,
retângulo, trapézio e paralelogramo)
em relação a seus lados (quantidade,
posições relativas e comprimen to) e
vértices.

Congruência
de
geométricas planas

figuras

Grandezas e medidas
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

(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.
(EF03MA13)
Associar
figuras
geométricas espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide, cone, cilindro e
esfera) a objetos do mundo físico e
nomear essas figuras.

Significado de medida e de
unidade de medida

Medidas de comprimento
(unidades não convencionais
e convencionais): registro,
instrumentos de medida,
estimativas e comparações
Medidas de capacidade e de
massa
(unidades
não
convencionais
e convencionais): registro,
estimativas e comparações

Comparação de áreas por
superposição

Medidas de tempo: leitura de
horas em relógios digitais e
analógicos,
duração
de
eventos e reconhecimento de
relações entre unidades de
medida de tempo

(EF03MA16) Reconhecer figuras
congruentes, usando sobreposição e
desenhos em malhas quadriculadas
ou triangulares, incluindo o uso de
tecnologias digitais.
(EF03MA17) Reconhecer que o
resultado de uma medida depende da
unidade de medida utilizada.
(EF03MA18) Escolher a unidade de
medida e o instrumento mais
apropriado para medições de
comprimento, tempo e capacidade.
(EF03MA19) Estimar, medir e
comparar comprimentos, utilizando
unidades
de
medida
não
padronizadas e padronizadas mais
usuais (metro, centímetro e milímetro)
e diversos instrumentos de medida.
(EF03MA20) Estimar e medir
capacidade e massa, utilizando
unidades
de
medida
não
padronizadas e padronizadas mais
usuais (litro, mililitro, quilograma,
grama e miligrama), reconhecendoas em leitura de rótulos e embalagens, entre outros.
(EF03MA21) Comparar, visualmente
ou por superposição, áreas de faces
de objetos, de figuras planas ou de
desenhos, de preferência com dados
locais
(EF03MA22) Ler e registrar medidas
e interva-los de tempo, utilizando
relógios (analógico e digital) para
informar os horários de início e
término de realização de uma
atividade e sua duração.
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Sistema monetário brasileiro:
estabelecimento
de
equivalências de um mesmo
valor na
utilização de
diferentes cédulas e moedas
Probabilidade e estatística

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

(EF03MA24) Resolver e elaborar
problemas que
envolvam
a
comparação e a equivalência de
valores monetários do sistema
brasileiro em situações de compra,
venda e troca.

(EF03MA25) Identificar, em eventos
Análise da ideia de acaso em familiares aleatórios, todos os
situações do cotidiano: espaço resultados possíveis, estimando os
amostral
que têm maiores ou menores chances de ocorrência.
(EF03MA26) Resolver problemas
Leitura,
interpretação
e cujos dados estão apresentados em
representação de dados em tabelas de dupla entrada, gráficos de
tabelas de dupla entrada e barras ou de colunas.
gráficos de barras
(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.

Coleta,
classificação
e
representação
de
dados
referentes
a
variáveis
categóricas, por meio de
tabelas e gráficos

(EF03MA28) Realizar pesquisa
envolvendo variáveis categóricas em
um universo de até 50 elementos,
organizar os dados coletados
utilizando listas, tabelas simples ou
de dupla entrada e representá-los em
gráficos de co- lunas simples, com e
sem uso de tecnologias digitais.

4º ANO UNIDADES TEMÁTICAS/
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Números
Sistema
de
numeração
decimal: leitura, escrita,
comparação e ordenação de
números naturais de até cinco
ordens
Composição e decomposição
de um número natural de até
cinco ordens, por meio de
adições e multiplicações por
potências de 10
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Propriedades das operações
para o desenvolvimento de
diferentes estratégias de
cálculo com números naturais

HABILIDADES
(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar
números naturais até a ordem de
dezenas de milhar.

(EF04MA02)
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.
(EF04MA03) Resolver e elaborar
problemas com números naturais
envolvendo adição e subtração,
utilizando estratégias diversas, como
cálculo, cálculo mental e algoritmos,
além de fazer estimativas do
resultado (de preferência, dados da
comunidade local).
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para o desenvolvimento de
diferentes estratégias de
cálculo com números naturais

Problemas
envolvendo
diferentes significados
da
multiplicação e da divisão:
adição de parcelas iguais,
configuração
retangular,
proporcionalidade, repartição
equitativa e medida

(EF04MA04) Utilizar as relações
entre adição e subtração, bem como
entre multiplicação e divisão, para
ampliar as estratégias de cálculo.
(EF04MA05)
Utilizar
as
propriedades das operações para
desenvolver estratégias de cálculo.
(EF04MA06) Resolver e elaborar
problemas envolvendo diferentes
significados
da
multiplicação
(adição
de
parcelas
iguais,
organização
retangular
e
proporcionalidade),
utilizando
estratégias diversas, como cálculo por
estimativa,
cálculo
mental
e
algoritmos.
(EF04MA07) Resolver e elaborar
problemas de divisão cujo divisor
tenha no máximo dois algarismos,
envolvendo os significados de repartição equitativa e de medida,
utilizando estratégias diversas, como
cálculo por estimativa, cálculo mental
e algoritmos.

Problemas de contagem

Números racionais: frações
unitárias mais usuais (1/2, 1/3,
1/4, 1/5,1/10 e 1/100)

Números
racionais:
representação decimal para
escrever valores do sistema
monetário brasileiro

Álgebra
Sequência
numérica
recursiva
formada
por
múltiplos de um número
natural

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Sequência
numérica
recursiva
formada
por
números que deixam o
mesmo resto ao serem
divididos por um mesmo
número natural diferente de
zero

Relações entre adição e
subtração
e
entre
multiplicação e divisão

(EF04MA08) 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 estra- tégias e
formas de registro pessoais.
(EF04MA09) Reconhecer as frações
unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4,
1/5, 1/10 e 1/100) como unidades de
medida menores do que uma unidade,
utilizando a reta numérica como
recurso.
(EF04MA10) 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 mone tário brasileiro.
(EF04MA11)
Identificar
regularidades
em
sequências
numéricas compostas por múltiplos
de um número natural.
(EF04MA12) 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.
(EF04MA13) Reconhecer, por meio
de investigações, utilizando a
calculadora quando necessário, as
relações inversas entre as ope- rações
de adição e de subtração e de
multiplicação e de divisão, para
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aplicá-las
problemas.

Propriedades da igualdade

Geometria

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Localização e movimentação:
pontos de referência, direção e
sentido
Paralelismo
e
perpendicularismo

Figuras geométricas espaciais
(prismas
e
pirâmides):
reconhecimento,
representações, planificações
e características
Ângulos retos e não retos: uso
de dobraduras, esquadros e
softwares

Simetria de reflexão

na

resolução

de

(EF04MA14) Reconhecer e mostrar,
por meio de exemplos, que a relação
de igualdade existente entre dois
termos permanece quando se adiciona
ou subtrai-se um mesmo número a
cada um desses termos.
(EF04MA15) Determinar o número
desconhecido que torna verdadeira
uma igualdade que envolve as
operações fundamentais com números naturais.
(EF04MA16)
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.
(EF04MA17) Associar prismas e
pirâmides a suas planificações e
analisar, nomear e comparar seus
atributos, estabelecendo relações
entre as representações planas e
espaciais.
(EF04MA18) Reconhecer ângulos
retos e não retos em figuras
poligonais
com
o
uso de
dobraduras, esquadros ou softwares
de geometria.
(EF04MA19) Reconhecer simetria
de reflexão em figuras e em pares de
figuras geométricas planas e utilizála na construção de figuras
congruentes, com o uso de malhas
quadriculadas e de softwares de
geometria.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
742 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

6.6 Ciências da Natureza

Ciência e sociedade desenvolvem-se constituindo uma teia de relações múltiplas e complexas. A sociedade da
informação e do conhecimento em que estamos inseridos nos obriga à compreensão da Ciência, não apenas
como corpo de saberes, mas também como instituição social. Questões de natureza científica com implicações
sociais são levadas à discussão, e os cidadãos são chamados a dar sua opinião. Dessa maneira, o letramento
científico é fundamental para o exercício pleno da cidadania. O desenvolvimento de competências para formar
esse cidadão emancipado deve ser contemplado no currículo de Ciências da Natureza.
No Ensino Fundamental, o componente curricular Ciências aborda temas que são estudados em várias áreas
do conhecimento dentro da área das Ciências Naturais, desde a Astronomia até as Geociências, passando pela
Química e a Física. Nessa fase escolar, esses conhecimentos devem ser apresentados aos estudantes de maneira
geral para que eles se apropriem dos conhecimentos construídos sobre o mundo natural, ampliando seu
repertório e entendendo a ciência como prática cultural histórica.
A sociedade contemporânea está fortemente organizada com base no desenvolvimento científico e tecnológico.
Os diferentes marcos na história da humanidade são determinados por domínios de técnicas que facilitaram a
interação homem-natureza. O homem é um ser que atua na natureza em função de suas necessidades e o faz
para sobreviver como espécie, mas não o faz como os outros animais. A ação humana sobre a natureza se dá
pela incorporação de experiências e conhecimentos produzidos e transmitidos de geração a geração; essa
transmissão pela educação e pela cultura permite que a nova geração não volte ao ponto de partida da que a
precedeu.
A área de Ciências da Natureza, por meio dos diversos conteúdos científicos que explora, incide em diversos
campos do conhecimento. Contribui para o desenvolvimento de várias competências em diferentes ambientes
de aprendizagem. Com o ensino de Ciências, pretende-se formar o cidadão letrado cientificamente para que
nossos alunos se transformem em pessoas mais críticas e agentes de mudanças para uma sociedade mais
igualitária e justa, atendendo às demandas de uma sociedade em constante transformação, entendendo a
presença e a influência do conhecimento científico na sociedade.
6.6.1 Texto Introdutório
O componente curricular “Ciências” deve contribuir para que os estudantes compreendam o mundo em que
vivem e suas múltiplas relações biológicas, físicas, químicas e históricas. Segundo Laszlo30, o mundo é uma
totalidade formada por partes interligadas permanentemente uma com as outras. Observando por esse aspecto,
o ensino de Ciências não pode ser fragmentado, ele deve integrar o conhecimento relativo ao componente
curricular de forma que o estudante perceba o elo entre as partes.
Dessa maneira, é importante salientar que várias áreas do conhecimento são mobilizadas, como Física,
Química, Biologia, Astronomia, Meteorologia etc. Uma vez que Ciências busca fazer um estudo dos
fenômenos, a presença dessas áreas do conhecimento torna-se imprescindível. O ensino de Ciências deve
provocar a construção de conhecimento para além da memorização, identificação e conceituação.
O levantamento dos conhecimentos prévios, a análise, questionamento, argumentação e a aplicabilidade do
conhecimento científico são de vital importância na esfera pessoal, social e global. A isso chamamos de
letramento científico. Esse tipo de letramento dá sentido às análises das situações do cotidiano, permite o
desenvolvimento do senso crítico e garante a tomada de decisões de forma ética, analítica e responsável. Para
garantir uma educação com foco na alfabetização ou letramento científico, torna-se necessário proporcionar
situações de ensino que permitam a observação, investigação de problemas, proposição de hipóteses e
possibilidade de testá-las.
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Para tanto, é imprescindível que os estudantes sejam progressivamente estimulados e apoiados no
planejamento e na realização cooperativa de atividades investigativas, bem como no compartilhamento dos
resultados dessas investigações. Pressupõe-se organizar as situações de aprendizagem partindo de questões
que sejam desafiadoras e, reconhecendo a diversidade cultural, sejam estimulados o interesse e a curiosidade
científica dos estudantes, possibilitando definir problemas, levantar, analisar e representar resultados,
comunicar conclusões e propor intervenções.
Dessa forma, o processo investigativo deve ser entendido como elemento central na formação dos estudantes,
em um sentido mais amplo, cujo desenvolvimento deve ser atrelado a situações didáticas planejadas ao longo
de toda a Educação Básica, de modo a possibilitar aos estudantes revisitar de forma reflexiva seus
conhecimentos e sua compreensão acerca do mundo em que vivem. Sendo assim, a Base Nacional Comum
Curricular afirma que o ensino de Ciências deve promover situações na quais os alunos exerçam seu senso de
investigação e sejam chamados a resolver situações-problemas com base nos conhecimentos específicos da
área de Ciências da Natureza, especificados na BNCC.
A curiosidade humana é o principal vetor do aprender, e é por meio das ciências que se pode entender melhor
o mundo e seus fenômenos. Para tanto, sugere-se o ensino de uma Ciência investigativa, experimental,
articuladora e informativa, pautada no saber “o quê”, “para quê”, “por quê”, “como fazer” e “com que
recursos”. Assim, nesse modelo de educação, o foco é o desenvolvimento de competências e habilidades que
permitam ao estudante encontrar informações, a fim de lidar com as situações do cotidiano, intervindo de
forma positiva nas diversas esferas ao seu redor: pessoal, social e global.
A BNCC traz as aprendizagens essenciais a serem asseguradas em Ciências, organizadas em três unidades
temáticas que se repetem ao longo de todo o Ensino Fundamental.
A unidade temática “Matéria e energia” contempla o estudo de materiais e suas transformações, fontes e tipos
de energia utilizados na vida em geral, na perspectiva de construir conhecimento sobre a natureza da matéria
e os diferentes usos da energia. Essa unidade traz estudos referentes à ocorrência, à utilização e ao
processamento de recursos naturais e energéticos empregados na geração de diferentes tipos de energia e na
produção e no uso responsável de materiais diversos em uma perspectiva histórica.
Nos anos iniciais, valorizam-se os elementos mais concretos e os ambientes que os cercam (casa, escola e
bairro), oferecendo aos alunos a oportunidade de interação, compreensão e ação no seu entorno. Nos anos
finais, a ampliação da relação dos jovens com o ambiente possibilita que se estenda à exploração dos
fenômenos relacionados aos materiais e à energia ao âmbito do sistema produtivo e ao seu impacto na
qualidade ambiental.
A unidade temática “Vida e evolução” propõe o estudo de questões relacionadas aos seres vivos, suas
características e necessidades, e à vida como fenômeno natural e social, destacando-se as interações dos seres
vivos entre si e com os fatores abióticos do ambiente. Aborda-se, ainda, a importância da preservação da
biodiversidade e como ela se distribui nos principais ecossistemas brasileiros. Outro foco é a percepção de que
o corpo humano é um todo dinâmico e articulado, e que a manutenção e o funcionamento harmonioso desse
conjunto dependem da integração entre as funções específicas desempenhadas pelos diferentes sistemas que o
compõem, abrindo espaço para discutir o que é preciso para promover a saúde individual e coletiva, inclusive
no âmbito das políticas públicas.
Nos anos iniciais, as características dos seres vivos são trabalhadas a partir das ideias, representações,
disposições emocionais e afetivas que os alunos trazem para a escola. Esses saberes dos alunos vão sendo
organizados a partir de observações orientadas com o propósito da compreensão do ambiente natural. Pretendese também que as crianças ampliem os seus conhecimentos e apreço pelo seu corpo, identifiquem os cuidados
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necessários para a manutenção da saúde e integridade do organismo e desenvolvam atitudes de respeito e
acolhimento pelas diferenças individuais, tanto no que diz respeito à diversidade étnico-cultural quanto em
relação à inclusão de alunos da educação especial.
Nos anos finais, a partir do reconhecimento das relações que ocorrem na natureza, evidencia-se a participação
do ser humano nas cadeias alimentares e como elemento modificador do ambiente, seja evidenciando maneiras
mais eficientes de usar os recursos naturais sem desperdícios, seja discutindo as implicações do consumo
excessivo e descarte inadequado dos resíduos. Contempla-se, também, o incentivo à proposição e adoção de
alternativas individuais e coletivas ancoradas na aplicação do conhecimento científi- co, que concorram para
a sustentabilidade socioambiental.
São abordados temas de grande interesse e relevância social nessa faixa etária, como sistema reprodutor e
sexualidade, conhecimento das condições de saúde e de saneamento básico, qualidade do ar e condições
nutricionais da população brasileira. Na unidade temática “Terra e Universo”, busca-se a compreensão de
características da Terra, do Sol, da Lua e de outros corpos celestes – suas dimensões, composição, localizações,
movimentos e forças que atuam entre eles. Ampliam-se experiências de observação do céu, do planeta Terra,
particularmente das zonas habitadas pelo ser humano e demais seres vivos, bem como de observação dos
principais fenômenos celestes, valorizando os aspectos históricos associados a essas observações.
O efeito estufa e a camada de ozônio, fenômenos naturais como vulcões, tsunamis e terremotos, bem como
aqueles mais relacionados aos padrões de circulação atmosférica e oceânica e ao aquecimento desigual causado
pela forma e pelos movimentos da Terra são abordados nesta unidade. Os estudantes dos anos ini- ciais se
interessam com facilidade pelos objetos celestes, dessa forma a intenção é aguçar ainda mais a curiosidade das
crianças pelos fenômenos naturais e desenvolver o pensamento espacial a partir das experiências cotidianas de
observação do céu e dos fenômenos a elas relacionados.
Nos anos finais, o intuito é de desenvolver nos estudantes uma visão mais sistêmica do planeta com base em
princípios de sustentabilidade socioambiental, além disso, o conhecimento espacial é ampliado e aprofundado
por meio da articulação entre os conhecimentos e as experiências de observação vivenciadas nos anos iniciais,
por um lado, e os modelos explicativos desenvolvidos pela ciência, por outro. A partir de uma compreensão
mais aprofundada da Terra, do Sol e de sua evolução, da nossa galáxia e das ordens de grandeza envolvidas,
espera-se que os alunos possam refletir sobre a posição da Terra e da espécie humana no Universo. Essas três
unidades temáticas devem ser consideradas sob a perspectiva da continuidade das aprendizagens e da
integração com seus objetos de conhecimento ao longo dos anos de escolarização.
Portanto, é fundamental que elas não se desenvolvam isoladamente. Os temas transversais são assim chamados
por não pertencerem a nenhum componente curricular específico, mas por perpassarem por todas as disciplinas
com igual relevância. Correspondem a questões presentes na vida cotidiana, afinal a educação tem como fim
integrar o ser humano, torná-lo sensível para enfrentar os desafios da vida.
Alguns temas transversais podem ser abordados pelo componente “Ciências”, como, por exemplo: Meio
ambiente, Ética, Saúde, Orientação sexual, Pluralidade cultural, Direitos humanos, Tecnologia e Inclusão.
Apesar da proposta da BNCC e do DCRB estarem pautados num currículo por competências, não há
impedimentos para que elementos dos currículos por projetos e por problematização sejam abordados em nosso
ambiente educacional.
De acordo com Macedo 31, aprendizagem baseada em problemas tem como finalidade a resolução de um
problema concreto por meio da busca de conhecimentos pelos estudantes de forma proativa. Um currículo por
projetos tem a inovação de superar a fragmentação disciplinar, propondo que o conhecimento seja trabalhado
de maneira interdisciplinar, em que um único tema possa ser trabalhado de maneira relacionada em todas as
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disciplinas.
É importante salientar que até hoje tem sido dado mais valor aos sistemas técnicos educacionais do que
propriamente ao ser humano, e nosso novo desafio é capacitar o estudante para questionar, refletir, transformar
e criar por meio de um método educativo, preocupado com um ensino que facilita aprendizagem de forma
integral, favorecendo a formação de um cidadão emancipado.
Isso não quer dizer que devemos abandonar os conceitos da Ciência e tecnologia, mas sim buscar integrá-las
com o respaldo de princípios éticos, morais e estéticos elevados. Afinal, é o despertamento, a construção e o
desenvolvimento desse ser humano que implica o progresso da sociedade. O objetivo do currículo baiano
DCRB é integrar e não afastar o ser humano de si mesmo, o que implica ter presente seus valores subjetivos
além dos objetivos, proporcionando aos estudantes condições de uma formação adequada, de tal maneira que
possam descobrir, por si sós, suas tendências e valores próprios, bem como sua finalidade de existir, seus
deveres naturais para com a sociedade, incluindo valores que envolvam as pessoas, o ambiente e o equilíbrio
dinâmico destas relações (BARRETO, 2016).
Em articulação com as competências gerais da Educação Básica, a área de Ciências da Natureza e, por
consequência, o componente curricular de Ciências devem garantir aos alunos o desenvolvimen- to de
competências específicas. Nesse sentido, as competências da área são as mesmas competências do
componente curricular.
6.6.2 Organizador Curricular

ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA
COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS
1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento científico como provisório, cultural e
histórico.
2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da 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 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, compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar
e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias.
8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos
conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito
da saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.
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1º ANO - CIÊNCIAS DA NATUREZA
UNIDADES TEMÁTICAS/
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Matéria e energia

Características dos materiais
3, 4, 8

HABILIDADES
(EF01CI01)
Comparar
características
de
diferentes
materiais presentes em objetos de
uso cotidiano, de acordo com suas
características físicas como, por
exemplo: metais, papéis, plásticos,
madeira, percebendo as diferentes
texturas,
rigidez,
dureza,
maleabilidade, tamanhos, discutindo
sua origem, os modos como são
descartados e como podem ser
usados de forma mais consciente.
(EF01CI01BA) Identificar ações
humanas que provocam poluição ou
degradação do meio ambiente nos
espaços de convivência, que levam a
perda da qualidade de vida de
plantas, animais e do próprio
homem.

4, 7, 8

Problemas
ocasionados
pelo mau uso dos materiais

(EF01CI02BA) Identificar práticas
que ocorrem na sua região que
promovam o uso mais consciente de
materiais, como metais, papéis, plásticos e madeira.
(EF01CI03BA) Relatar problemas
ocasionados
pelo
lixo,
principalmente nos espaços de convivência.
(EF01CI02) Localizar, nomear e
representar graficamente (por meio
de desenhos) partes do corpo
humano e explicar suas funções.

Vida e evolução

2, 7

2, 8

Corpo humano

Respeito à diversidade

Terra e Universo

1, 2

Escalas de tempo

(EF01CI03) Discutir as razões
pelas quais os hábitos de higiene
do corpo (lavar as mãos antes de
comer, escovar os dentes, limpar
os olhos, o nariz e as orelhas etc.)
são necessários para a manutenção
da saúde.
(EF01CI04BA) Pesquisar práticas
para uma vida saudável e discutir a
importância delas para uma melhor
qualidade de vida.
(EF01CI04)
Comparar
características físicas entre os
colegas, reconhecendo a diversidade
e a importância da valorização, do
acolhimento e do respeito às
diferenças.
(EF01CI05) Identificar e nomear
diferentes escalas de tempo: os
períodos diários (manhã, tarde,
noite) e a sucessão de dias, semanas,
meses e anos.
(EF01CI06) Selecionar exemplos de
como a sucessão de dias e noites
orienta o ritmo de atividades diárias
de seres humanos e de outros seres
vivos.
(EF01CI05BA)
Identificar
as
características de cada período do
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ano associando as estações do ano.
(EF01CI06BA)
Identificar
tecnologias do cotidiano que auxiliam
na medição do tempo.

2º ANO CIÊNCIAS DA NATUREZA
UNIDADE
TEMÁTICAS

COMPENTÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Matéria e energia

1, 2, 3, 4

Propriedades
materiais

e

usos dos

HABILIDADES

(EF02CI01) 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.
(EF02CI02) Propor o uso de diferentes
materiais para a construção de
objetos de uso cotidiano, tendo em
vista algumas propriedades desses
materiais (flexibilidade, dureza,
transparência etc.).
(EF02CI01BA) Localizar, através de
relatos de familiares e/ou visitas a
museus físicos e virtuais, os diversos
usos dos materiais em diferen tes
períodos históricos.
(EF02CI02BA) Resolver problemas
do cotidiano que envolvam o
conhecimento de materiais com
diferentes características.
(EF02CI03BA) Identificar quais
materiais de uso cotidiano são
produzidos a partir de matéria prima
da região.
(EF02CI03) Discutir os cuidados
necessários à prevenção de acidentes
domésticos (objetos cortantes e
inflamáveis, eletricidade, produtos
de limpeza, medicamentos etc.).

3, 4, 7

Prevenção
domésticos

de

acidentes

Vida e evolução
Seres vivos no ambiente
1, 2, 3, 4

(EF02CI04BA*) Identificar os objetos
e substâncias que devem ser
manipulados com cuidado a fim de
evitar acidentes domésticos, bem
como proceder de forma preventiva
no uso da eletricidade.
(EF02CI05BA*) Discutir fatores de
risco identificados na própria casa,
escola e no caminho que percorre
entre a casa e a escola.
(EF02CI04) Descrever características
de plantas e animais (tamanho,
forma, cor, fase da vida, local onde se
desenvolvem etc.) que fazem par- te de
seu cotidiano e relacioná-las ao
ambiente em que eles vivem.
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(EF02CI06BA) Identificar exemplos
de ambien- tes preservados e
ambientes não preservados e analisar
a importância da preservação e conservação
do
ambiente
para
manutenção da vida na Terra.
(EF02CI05) Investigar a importância
da água e da luz para a manutenção
da vida de plantas em geral,
destacando os princípios básicos da
fotossíntese.

2, 3, 4

Plantas

1, 2, 6, 7

Movimento aparente do Sol no
céu

Terra e Universo

O Sol como fonte de luz e calor
1, 2

6

Energia solar

(EF02CI06) Identificar as principais
partes de uma planta (raiz, caule,
folhas, flores e frutos) e a função
desempenhada por cada uma delas, e
analisar as relações entre as plantas, o
ambiente e os demais seres vivos.
(EF02CI07BA) Identificar e valorizar
a flora local estabelecendo relação
com as condições climáticas da
região.
(EF02CI07) Descrever as posições
do Sol em diversos horários do dia e
associá-las ao tamanho da sombra
projetada.
(EF02CI08) Comparar o efeito da
radiação solar (aquecimento e
reflexão) em diferentes tipos de
superfície (água, areia, solo,
superfícies escuras, claras, metálicas
etc.).
(EF02CI08BA) Relatar a influência
do Sol e do raio ultravioleta sobre o
corpo
humano
(benefícios e
cuidados).
(EF02CI09BA)
Reconhecer
as
tecnologias
que envolvem os
conhecimentos da energia solar.

3º ANO - CIÊNCIAS DA NATUREZA
UNIDADES TEMÁTICAS/
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Matéria e energia
1, 2

Produção de som

5, 6

Efeitos da luz nos materiais

7, 8

Saúde auditiva e visual

HABILIDADES
(EF03CI01) Produzir diferentes sons
a partir da vibração de variados
objetos e identificar variáveis que
influem nesse fenômeno.
(EF03CI02) Experimentar e relatar o
que ocorre com a passagem da luz
através de objetos transparentes
(copos, janelas de vidro, lentes,
prismas, água etc.), no contato com
superfícies polidas (espelhos) e na
intersecção com objetos opacos
(paredes, pratos, pessoas e outros
objetos de uso cotidiano).
(EF03CI03)
Discutir
hábitos
necessários para a manutenção da
saúde auditiva e visual considerando as condições do ambiente em
termos de som e luz.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
749 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

Vida e evolução

2, 3

8

Características
e
desenvolvimento dos animais

Preservação

Terra e Universo
1, 2, 6

1, 2, 3, 6

4, 5

Características da Terra

Observação do céu

Usos do solo

(EF03CI01BA) Perceber paisagens
sonoras de distintos espaços
geográficos (campo, litoral, centro de
uma metrópole, cachoeira etc.) através
de áudio e vídeo ou visitas a campo.
(EF03CI02BA) Comparar o som
produzido pelos objetos e associar
essas particularidades com a
composição dos diferentes materiais.
(EF03CI03BA)Perceber
sons
presentes no corpo e nos espaços de
convivência em que está inserido.
(EF03CI04BA) Discutir os possíveis
danos que o uso excessivo do fone de
ouvido pode ocasionar ao aparelho
auditivo.
(EF03CI04)
Identificar
características sobre o modo de vida
(o que comem, como se reproduzem, como se deslocam etc.) dos
animais mais comuns no ambiente
local.
(EF03CI05) Descrever e comunicar
as alterações que ocorrem no ciclo da
vida em animais de diferentes
habitats, inclusive o homem.
(EF03CI06)
Comparar
alguns
animais e organizar grupos com base
em características externas comuns
(presença de penas, pelos, escamas,
bico, garras, antenas, patas etc.).
(EF03CI05BA)
Identificar
as
características de gênero nos
animais, inclusive do ser humano.
(EF03CI06BA)
Conhecer
alternativas para preservação de
plantas e animais ameaçados de
extinção.
(EF03CI07)
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.).
(EF03CI08) Observar, identificar e
registrar os períodos diários (dia e/ou
noite) em que o Sol, demais estrelas,
Lua e planetas estão visíveis no céu.
Assim como reconhecer a existência
de diferentes objetos celestes
(asteroides, cometas, galáxias etc.)
(EF03CI09) Comparar diferentes
amostras de solo do entorno da
escola com base em características
como cor, textura, cheiro, tamanho
das partículas, permeabilidade etc.
(EF03CI10) Identificar os diferentes
usos do solo (plantação e extração de
materiais,
dentre
outras
possibilidades), reconhecendo a
importância do solo para a
agricultura e para a vida.
(EF03CI07BA) Discutir a existência
de leis que regem nosso universo
como, por exemplo, a lei de
gravidade.
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4º ANO - CIÊNCIAS DA NATUREZA
UNIDADES TEMÁTICAS/
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Matéria e energia
2, 3

2, 3, 4, 5

Misturas

Transformações reversíveis e
não reversíveis

Vida e evolução

1, 2, 3

1, 2, 3, 6, 7

Cadeias alimentares simples

Micro-organismos

HABILIDADES
(EF04CI01) Identificar misturas na
vida diária, com base em suas
propriedades físicas observáveis,
reconhecendo sua composição.
(EF04CI02)
Testar
e
relatar
transformações nos materiais do dia
a dia quando expostos a diferentes
condições
(aquecimento,
resfriamento, luz e umidade).
(EF04CI03) 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.).
(EF04CI01BA) Entender alguns
processos simples de separação de
misturas
(filtração,
catação,
peneiração, flotação, decantação).
(EF04CI04) 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.
(EF04CI05) 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.
(EF04CI06) Relacionar a participação
de fungos e bactérias no processo de
decomposição,
reconhecendo
a
importância ambiental desse processo.
(EF04CI07)
Verificar
a
participação de micro-organismos
na produção de alimentos, combustíveis, medicamentos, entre
outros.
(EF04CI08) 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.

Terra e Universo
2, 3, 5

Pontos cardeais

Os fenômenos cíclicos da
Lua e da Terra e a construção
de um calendário

(EF04CI09) Identificar os pontos
cardeais, com base no registro de
diferentes posições relativas do Sol e
da sombra de uma vara (gnômon).
(EF04CI10) Comparar as indicações
dos pontos cardeais resultantes da
observação das som- bras de uma
vara (gnômon) com aquelas obtidas
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por meio de uma bússola.

1, 2, 3

Escalas astronômicas

(EF04CI11)
Associar
os
movimentos cíclicos da Lua e da
Terra a períodos de tempo regulares
e ao uso desse conhecimento para a
construção de calendários em
diferentes culturas.
(EF04CI02BA) Utilizar diferentes
escalas (espaço/ tempo) para criar
representações do Universo.
(EF04CI03BA)
Identificar
a
grandiosidade
das
distâncias
envolvidas nas escalas astronômicas.

5º ANO - CIÊNCIAS DA NATUREZA
UNIDADES TEMÁTICAS/
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Matéria e energia

2, 3, 4

2, 3, 4, 6, 8

Propriedades
materiais

físicas dos

Ciclo hidrológico

Impactos ambientais

HABILIDADES
(EF05CI01) Explorar fenômenos da
vida cotidiana que evidenciem
propriedades físicas dos materiais –
como densidade, condutibilidade
térmica e elétrica, respostas a forças
magnéticas, solubilidade, respostas a
forças
mecânicas
(dureza,
elasticidade etc.), entre outras.
(EF05CI01BA) Identificar, através
de experimentos, as diferentes
propriedades de alguns materiais.
(EF05CI02)
Aplicar
os
conhecimentos sobre as mudanças
de estado físico da água para explicar o ciclo hidrológico e analisar
suas implicações na agricultura, no
clima, na geração de energia elétrica,
no provimento de água potável e no
equilíbrio
dos
ecossistemas
regionais (ou locais).
(EF05CI03) Selecionar argumentos
que justifiquem a importância da
cobertura vegetal para a manutenção
do ciclo da água, a conservação dos
solos, dos cursos de água e da
qualidade do ar atmosférico.
(EF05CI02BA) Comparar aspectos
entre ambientes naturais preservados
daqueles que sofreram intervenção
humana.
(EF05CI03BA) Associar que a
poluição do ar e da água pode ser
consequência de uma intervenção
humana.
(EF05CI04BA) Identificar na região
em que vive a existência ou não de
saneamento básico e compreender a
importância do tratamento de água e
do esgoto para a qualidade de vida da
população.
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(EF05CI05BA)
Justificar
a
importância da preservação dos
recursos naturais para o município.

Consumo
reciclagem

consciente

e

Vida e evolução

5

2, 7

Nutrição do organismo

Integração entre os sistemas
digestório, respiratório
e
circulatório

(EF05CI04) Identificar os principais
usos da água e de outros materiais
nas atividades cotidianas para
discutir e propor formas sustentáveis de utilização desses recursos.
(EF05CI05) Construir propostas
coletivas para um consumo mais
consciente
e
criar
soluções
tecnológicas para o descarte adequado
e a reutilização ou reciclagem de
materiais consumidos na escola e/ou
na vida cotidiana.
(EF05CI06BA)
Identificar
os
símbolos
característicos
de
reciclagem e discutir a importância
da separação dos materiais do ponto
de vista ambiental, social e
econômico.
(EF05CI06) Selecionar argumentos
que justifiquem por que os sistemas
digestório
e respiratório são
considerados corresponsáveis pelo
processo de nutrição do organismo,
com base na identificação das
funções desses sistemas.
(EF05CI07) Justificar a relação entre
o
funcionamento
do
sistema
circulatório, a distribuição dos
nutrientes pelo organismo e a
eliminação dos resíduos produzidos.
(EF05CI07BA)
Justificar
a
importância da mastigação dos
alimentos para sua saúde.

Hábitos alimentares
6, 7, 8

(EF05CI08) Organizar um cardápio
equilibrado
com
base
nas
características dos grupos alimentares (nutrientes e calorias) e nas
necessidades individuais (atividades
realizadas, idade, sexo etc.) para a
manutenção da saúde do organismo.
(EF05CI09) Discutir a ocorrência de
distúrbios nutricionais e alimentares
(como
obesidade, subnutrição,
bulimia, anorexia etc.) entre crianças
e jovens a partir da análise de seus
hábitos (tipos e quantidade de
alimento ingerido, prática de
atividade física etc.).
(EF05CI08BA)
Associar
a
alimentação humana a questões
sociais, condições ambientais e culturais,
como
fome,
indústria
alimentícia etc.
(EF05CI09BA)
Analisar
e
interpretar rótulos de alimentos,
identificando prazos de validade,
toxidez, presença ou não de
gorduras,
açúcares
e
outros
nutrientes.
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Terra e Universo

Constelações e mapas celestes

(EF05CI10) Identificar algumas
constelações no céu, com o apoio de
recursos (como mapas celestes e
aplicativos digitais, entre outros), e
os períodos do ano em que elas são
visíveis no início da noite.

1, 2, 3
(EF05CI10BA)
Identificar
as
diferenças entre os conhecimentos
astronômicos e outras represen- tações
simbólicas que utilizam os astros,
como astrologia, parlendas, mitos e
estórias nos diferentes períodos
históricos por diversos povos.

Movimento de rotação da
Terra

1, 2, 3, 5, 6

Periodicidade das fases da
Lua

2, 3, 5, 6

Instrumentos ópticos

1, 2, 3, 5, 6

Criação do Universo

(EF05CI11) Associar o movimento
diário do Sol e das demais estrelas no
céu ao movimento de rotação da
Terra.
(EF05CI12) Concluir sobre a
periodicidade das fases da Lua, com
base na observação e no registro das
formas aparentes da Lua no céu ao
longo de um período determinado pelo
professor.
(EF05CI13) Projetar e construir
dispositivos para observação à
distância (luneta, periscópio etc.),
para observação ampliada de objetos
(lupas, microscópios) ou para
registro de imagens (máquinas
fotográficas, celulares) e discutir usos
sociais desses dispositivos.
(EF05CI11BA)
Identificar
diferentes modelos cosmológicos
sobre a criação do Universo.
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6.7 Ciências Humanas
6.7.1 Texto Introdutório

A Área de Ciências Humanas se refere a um conjunto de conhecimentos, métodos, leis que têm o ser humano
e sua atuação no tempo e espaço como objeto de conhecimento, ainda que toda ciência seja resultado da atuação
humana e da acumulação cultural em diferentes sociedades.
As Ciências Humanas, no Ensino Fundamental, constituem-se como espaço de debate, reflexão, compreensão
e de valorização da diversidade humana, em suas múltiplas identidades. Sua contribuição para o percurso
formativo dos estudantes ocorre por meio do relacionamento e da articulação das vivências cotidianas aos
aspectos político, sociais, cultural e econômico, promovendo o desenvolvimento das identidades e
contribuindo para a valorização da diversidade humana e cultural.
Atualmente, nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, as ciências humanas apresentam-se por meio
de dois componentes curriculares, Geografia e História. Desse modo, a área desenvolve competências e
habilidades capazes de lidar com a sociedade no que tange à consciência cívica, social (espaço social) e
ambiental, trabalhando na dimensão da construção humana através das gerações; na compreensão do espaço
ocupado pelo homem, suas construções e intervenções; na constituição das individualidades (consciência de
si) e respeito às coletividades (consciência do outro).
Assim, interessa a compreensão da vida humana enquanto processo étnico- cultural, ou seja, da atuação e
convivência dos seres humanos no tempo e espaço. Desse modo, a diversidade humana é desvelada em um
tempo não linear ou mesmo continuo, assumindo diversas formas de temporalidade, revelando as contradições
do viver e fazer humano, em um espectro de continuidades e rupturas.
Conforme a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), as Ciências Humanas devem estimular uma formação
ética, elemento fundamental para a formação das novas gerações, auxiliando os estudantes a construírem um
sentido de responsabilidade para valorizar: os direitos humanos, o respeito ao ambiente e à própria
coletividade, o fortalecimento de valores sociais, tais como a solidariedade, a participação voltada para o bem
comum e, sobretudo, a preocupação com as desigualdades sociais. Cabe, ainda, às Ciências Humanas cultivar
a formação de estudantes intelectualmente autônomos, com capacidade de articular categorias de pensamento
histórico e geográfico em face de seu próprio tempo, percebendo as experiências humanas e refletindo sobre
elas, com base na diversidade de pontos de vista.
Em geral, as Ciências Humanas, a Geografia, História, Filosofia e Sociologia partem de conceitos amplos e
globais sem estabelecer uma rigidez entre seu objeto e entre os objetos das ciências afins, o que possibilita e
interseção entre os saberes para a interdisciplinaridade. É assim que podemos compreender, por exemplo, a
relação entre o espaço e o tempo histórico.
O espaço geográfico, em sua totalidade, provém da produção e evolução da sociedade, pois a sua configuração
materializa-se a partir do acúmulo de ações localizadas em diferentes tempos históricos. Por certo, o espaço
emana da relação estabelecida entre homem e natureza, entretanto o processo de configuração espacial se dá,
principalmente, conforme a intencionalidade humana.
Para se compreender a relação entre espaço e tempo, faz-se necessário entendimento do seu contexto articulado
entre as partes e a totalidade existente entre essas duas categorias, dentro de um contexto articulado, mas só é
possível a partir da compreensão e análise de como os diversos agentes a conduziram no transcorrer dos
tempos. Portanto, o tempo materializa-se no espaço e se transforma em produto social.
Os fenômenos espaciais não podem abstrair a apreensão das formas nos quais o tempo histórico foi
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transcorrido, vindo a possibilitar outras configurações atuais impregnadas em sua forma. Assim, faz-se
imperativo resistir das imprecisões que afetam a real importância dos conceitos na apreciação da construção
dos lugares pelas sociedades. É importante construir uma ciência humana que vá além da descrição
tempo/espaço e que não se limite aos fundamentos políticos e econômicos da realidade social, mas que
alcance explicações que abranjam de modo mais articulado os saberes de cada área do conhecimento.
Dessa forma, deve-se incorporar que a concepção de espaço se ampara na compreensão da história. Sem
compreender a dimensão temporal, torna-se difícil conceber o espaço em sua totalidade. Ao romper com o
dogma de que a Geografia estuda exclusivamente o tempo no presente, e a História, o tempo no passado,
entende-se que a Geografia precisa dos processos históricos, uma vez que são subsídios para a compreensão
da geografia do presente. Por isso é de suma importância o estudo e interações entre os saberes como
contribuição no campo da Geografia Histórica no âmbito escolar.
A Base Nacional Comum Curricular destaca sete competências específicas na área de ciências humanas, não
isoladas das dez competências gerais, a serem desenvolvidas pelos estudantes, durante os nove anos do ensino
fundamental. Nota-se que há uma ampla convergência entre o conjunto de Competências Gerais e de
Competências Específicas estabelecidas pela BNCC, de modo que é possível correlacionar mais de uma
competência geral a cada competência específica.

6.8 Geografia
6.8.1 Texto Introdutório
A intensificação dos processos globalizantes e a expansão do meio técnico científico informacional vêm
provocando mudanças na sociedade e trazendo repercussões significativas para a educação no que diz respeito
às suas práticas formativas. Essa tendência vem estimulando a revisão de concepções acerca do currículo,
abordagens epistemológicas, didáticas, metodológicas e políticas. Por sua vez, o ensino da Geografia em sala
de aula passou a ganhar novos desafios e tantas outras possibilidades de rearranjos pedagógicos nunca vistos
antes em nossa história. Todo o dinamismo mediado pelas tecnologias da informação e comunicação (TICs)
vem promovendo novas formas de investigar, aprender, pensar e produzir o espaço de vivência cotidiana,
demandando de professores e estudantes uma revisão dos métodos de produção, articulação e aplicação do
conhecimento.

Com a expansão da circulação de pessoas, produtos, mercadorias e capital, a dinâmica social tem se tornado
cada vez mais complexa e instável, reafirmando a posição de destaque que os saberes geográficos vêm
assumindo nos processos formativos escolares. Esse cenário promove novas oportunidades de interação entre
as pessoas de diversas áreas do globo, proporcionando novas trocas diariamente. Através dessas realidades,
mediadas por redes digitais, os estudos sobre paisagem, região, território e lugar ganham novas proporções,
em que conhecer lugares e pessoas se torna condição cada vez mais elementar para atender necessidades de
sobrevivência e desenvolvimento da humanidade.
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As noções de espaço e tempo, além das relações do ser humano com os meios sociais e naturais, vêm sendo
alteradas intensamente. A apreensão

do conhecimento e a compreensão

crítica do mundo,

com

o

reconhecimento de suas semelhanças, diferenças, diversidades e desigualdades, tornam-se, cada dia mais,
condições indispensáveis para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

A necessidade de promover aprendizagens ativas na escola, que apontem para a formação de sujeitos críticos,
autônomos, conscientes a respeito de si e do outro é cada vez maior. Diante disso, ganham força as propostas
que coadunam com ações integradoras por meio de práticas inter e transdisciplinares. Novos olhares sobre a
forma de aprender e ensinar comprometidos com a construção de competências vêm proporcionando cada vez
maior desenvolvimento da capacidade humana de mobilizar habilidades, conteúdos conceituais, atitudinais e
procedimentais com vistas a uma formação integral, fincadas em laços de solidariedade, cooperação, respeito
à vida e ao meio ambiente.

Apesar disso, ainda persistem disparidades em relação ao acesso a bens básicos como saúde, segurança e
educação. De igual modo intensifica-se a degradação da natureza nas micro e macro escalas, além da crescente
violência e ainda permanência das desigualdades raciais e de gênero. Essa realidade convida a escola a encarar
essas metamorfoses impostas pela exclusão técnica e novas configurações das relações so- ciais. Toda essa
conjuntura vem sendo marcada por grandes instabilidades, flexibilidades e metamorfoses aceleradas no cenário
político, econômico e social em diferentes escalas, com consideráveis repercussões tanto na Bahia como em
todo o território brasileiro, exigindo o desenvolvimento de novos saberes específicos para lidar com esse
espaço cada vez mais dinâmico, interativo, competitivo e excludente.

O respeito à dimensão humana dos indivíduos, considerando suas subjetividades, capacidades criativas, seu
direito de ser, viver, sentir, expressar-se, respeitar a si e ao outro, passa pela apreensão cognitiva, conceitual e
descritiva do espaço habitado, e por uma intervenção concreta que começa com práticas pedagógicas ativas e
contextualizadas que partam de demandas locais. O cotidiano dos estudantes exige novas competências e
habilidades que extrapolem a descrição e memorização e atinjam as necessidades que se colocam na atualidade.

O desenvolvimento integral em suas dimensões física, cognitiva, afetiva, simbólica, ética, moral e social é
fundamental para a promoção e compreensão do mundo no qual o aluno se insere. A capacidade de abordar,
discutir e intervir nas demandas da complexidade-mundo e as intervenções sociedade-natureza são
fundamentos da Geografia. A ciência geográfica contribui para formação cidadã, uma vez que reconhece e
estimula o questionamento sobre a apropriação e transformação do arranjo sociedade-natureza, no âmbito
local, regional, nacional ou global. Dessa forma, contribui com uma aprendizagem continuada baseada em
pensamento crítico, reflexivo e participativo.

O domínio do conhecimento geográfico em uma sociedade democrática é de fundamental importância para o
exercício cidadão e formação das novas gerações. Nas palavras de Cavalcanti33 “a geografia consiste,
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portanto, num conjunto de conhecimentos constituídos da perspectiva da espacialidade. Seu papel é explicitar
a espacialidade das práticas sociais”. Para Filizola (2009, p. 24), o objetivo da Geografia Escolar é preparar
um agir cotidiano ao circular com segurança no espaço, seja o de sua comunidade, seja o de outrem,
demonstrando interesse pelo meio ambiente, tomando decisões, avaliando ações, assumindo posturas e atitudes
críticas diante das mídias.

As competências de Geografia a serem desenvolvidas no Ensino Fundamental estão voltadas para produção
de um sujeito reflexivo e comprometido com a intervenção social através da tomada de consciência de si, do
outro, de sua localidade e do mundo. A partir da BNCC, são propostas sete competências básicas que transitam
pelo direito de aprendizagem construído a partir da prática reflexiva, argumentação, aplicação e produção de
conhecimentos sobre a vida coletiva, interação entre a sociedade e natureza, com uso dos conhecimentos
cartográficos e técnicas de investigação geográfica.

Figura 9 - As competências gerais, competências da área, específicas da geografia e as habilidades
Fonte: Elaboração dos redatores do Componente Curricular deGeografia (2018)

Por meio dessa proposta, torna-se fundamental o aprofundamento do estudo do espaço capaz de promover a
conexão entre diferentes temas em variadas escalas, envolvendo os princípios geográficos de analogia,
conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem. A formação do raciocínio socioes- pacial
dos estudantes perpassa pela compreensão dos conceitos/categorias estruturantes da ciência geográfica, como:
paisagem, lugar, território e região. Esses conceitos são estratégicos para promover o desenvolvimento do
pensamento espacial através do confronto entre a ciência e as experiências concretas do cotidiano. A ciência
geográfica demanda, constantemente, observação e análise do mundo construído cotidianamente,
considerando a relação entre a sociedade e a natureza.

O estudo da distribuição dos elementos naturais e humanos, fenômenos de caráter geográfico, a mobilização
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de conteúdos para superação de problemas a partir da curiosidade, uso de métodos de investigação e elaboração
de propostas coletivas mostram-se como atributos fundantes de conscientização humana, pois dão suporte ao
exercício de reflexão e mudança de postura com intervenções concretas em consonância com a vida prática e
real.

A contribuição da Geografia para o fortalecimento do currículo da Educação Fundamental requer um resgate
à trajetória do pensamento geográfico, já que o ensino deste componente curricular foi fortemente influenciado
pelas transformações na própria ciência em diferentes contextos históricos. As contribuições do positivismo
francês até as abordagens pós-modernas são fundamentais para a efetivação das políticas formativas
significativas e atualizadas.

Nas últimas décadas, a Geografia passa a desenvolver novos trabalhos, privilegiando as dimensões subjetivas
da relação humana com a natureza, considerando a cultura e o modo como se diversificam as percepções do
espaço geográfico e as formas de sua configuração. O espaço passa a ser visto por meio de sua singu- laridade,
envolvendo outros saberes, principalmente a Sociologia, a Antropologia, as Ciências Política e Biológica,
aprofundando sua identidade interdisciplinar. O espaço então passa a ser, também, compreendido a partir das
vivências dos grupos humanos e sua correlação entre valores, símbolos e comportamentos, como discutem YiFu Tuan e Armand Frémont.

Essa tendência vem resgatar um conjunto de ideias, sentimentos e percepções que as pessoas têm do seu lugar
de experiências, que tem o potencial de reforçar o compromisso cidadão das pessoas com as futuras gerações,
como é expresso nesta proposta formativa em todo o Ensino Fundamental, desde o primeiro até o nono ano.
Essa aproximação entre a visão crítica e a percepção humanista agregando as vivências e o afeto entre os
grupos sociais com o “espaço vivido”, considerando as dimensões simbólicas e estéticas dos indivíduos em
seu cotidiano, envolve práticas capazes de ser contextualizadas nos diferentes territórios de identidade do nosso
estado.

Ao entender o sentimento em relação aos lugares, torna-se inevitável questionar a descaracterização dos
lugares em decorrência do processo evolutivo da globalização. Tal processo implica a uniformização dos
modos de vida e, consequentemente, dos espaços, como, por exemplo, a deterioração do meio ambiente em
função do processo produtivo capitalista.

Em vista dessas questões, esta proposta curricular reforça a perspectiva de que todo ato educativo é político,
pelo fato de ser manifestação de poder, referente aos saberes que todos possuem, interação e mediação destes
com todos os integrantes do ato educativo. As abordagens críticas são reforçadas, ao ser incluído o
desenvolvimento da autonomia como uma das competências centrais a serem desenvolvidas na proposta
educativa da escola. O fortalecimento da “autonomia” nas práticas educativas é contemplado progressivamente
em diferentes habilidades dentro de cada eixo temático e vinculado à ideia de participação social e política.
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Reafirma-se a necessidade de privilegiar competências comprometidas com a transformação social a partir da
ótica dos sujeitos da escola. Partindo disso, a leitura de mundo e a promoção da autonomia do estudante no
processo de aprendizagem geográfica passam a ser traduzidas como uma condição essencial para a
contextualização da aprendizagem e diversificação das temáticas, objetos de conhecimento e conteúdos
trabalhados pela escola. Essa discussão está diretamente relacionada à própria construção da democracia, como
o princípio inspirador do pensamento político-pedagógico e da gestão democrática.

A promoção da autonomia entre os sujeitos da educação requer o desenvolvimento de metodologias ativas de
emancipação, sobretudo num contexto de instabilidade econômica e social marcada pela diminuição do
emprego e aumento da violência como se vive neste século. Não apenas pensar o mundo criticamente, mas
também o desenvolvimento de atitudes responsáveis e éticas diante da realidade concreta são princípios
fundantes para o ensino da Geografia.

As práticas pedagógicas neste componente são, por essência, interativas, dialogadas, privilegiando o
questionamento, investigação e intervenção, partindo do local tendo em vista o global. O ensino que se
pretenda relevante deve ser comprometido com a superação de problemas sociais, econômicos, políticos,
culturais e ambientais. Assim, tornam-se necessárias as práticas que contemplem aulas mais atrativas,
dinâmicas significativas e includentes. Como, por exemplo, ouso de mapas temáticos, geoprocessamento,
trabalho de campo, uso do GPS, dramatização, entrevista, vídeo aula, produção de vídeo, jornal falado, sala
ambiente, confecção de painéis, criação de blog, grupos específicos nas redes sociais, leitura da paisagem,
música, filmes, confecção de maquetes, fórum simulado, etc. Deve-se atentar para que essas práticas agreguem
as múltiplas inteligências, sobretudo as voltadas para a educação inclusiva.

Um dos grandes desafios que enfrentamos na escola brasileira é a admissão dos alunos especiais, público alvo
da educação inclusiva. Vivemos em uma sociedade altamente competitiva, excludente e preconceituosa. A
devida inserção do aluno especial “está colocada como compromisso ético-político, que implica garantir a
educação como direito de todos” (Prieto, 2006). É dever da escola o reconhecimento de que todos têm a
capacidade de apreender e ser respeitado em suas diferenças de sexo, orientação sexual, idade, classe social,
etnia, língua, estado de saúde e deficiência.

Entretanto, as leis que regulamentam e asseguram esse direito ainda têm pouco avançado na prática para a
inclusão educacional desses indivíduos no contexto do ensino regular. Não obstante, os programas
educacionais da escola regular ainda não contemplaram aqueles que necessitam de ações educativas
integradoras, ou seja, para alunos com necessidades educacionais especiais conjuntamente com o ensino
regular. Em verdade, a flexibilidade dos conteúdos escolares, para a realidade do aluno especial no contexto
escolar, ainda não contemplou a realidade de suas necessidades individuais ou coletivas para a real inserção
na conjuntura escolar.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
760 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

Desde séries iniciais, os alunos são instigados a desenvolver habilidades que venham a possibilitar uma
compreensão do mundo a partir da perspectiva geográfica. A possibilidade de leitura de mundo pode ser
facilitada com a introdução de conhecimento específicos da ciência geográfica, sobretudo na abordagem da
cartografia escolar. Entretanto, esse entendimento dar-se-á mediante a metodologia concisa e voltada
principalmente à vida cotidiana do aluno, a partir do conhecimento do próprio espaço corporal e da sua relação
com o espaço vivido.

Conhecer o processo de mapeamento do espaço requer a criação de meios de representação mediante
simbologia, aprender a ler informações geográficas contidas nas diversas representações cartográficas. A
leitura de um mapa exige questionamentos como: O que há em tal lugar? Onde estão essas características? Em
que ordem? Quanto? É imprescindível o uso constante dessa representação gráfica em sala de aula. Acrescentese ainda que o ensino e a aprendizagem façam parte de um mesmo processo, pois se segue um ao outro, e um
sempre procede a outro.

Assim, não haverá ensino sem aprendizagem para o pleno desenvolvimento dos alunos com ou sem
necessidades especiais. É necessário o emprego de métodos de ensino que privilegie suas potencialidades
cognitivas, afetivas e motoras. Isto só é possível, a partir de métodos educativos capazes de inseri-los no
contexto do ensino regular. A simples matrícula do aluno especial em séries regulares, sem o devido preparo
didático-pedagógico, pode aumentar a resistência de alguns profissionais, como apontam os estudos de vários
autores (Bueno, 1998; Januzzi, 1992, 2004; Mazzotta, 1996). Torna-se fundamental para a escola viabilizar
ações que permitam cada vez mais a socialização desses indivíduos, pautadas de rigor científico.

No Brasil, ainda há poucos trabalhos em Geografia que abordem uma proposta metodológica para indivíduos
especiais, entretanto temos renomados pesquisadores (Almeida, 2010; Castrogiovanni, 2000; Callai, 2000;
Martinelli, 2010; Siminelli, 2010; Paganelli, 2010) na linha de pesquisa sobre Cartografia Escolar que
subsidiará o aprofundamento desta temática, pois serve de referência significativa no âmbito desta abordagem.

É importante ressaltar que, nesse contexto, a cartografia escolar pode subsidiar a compreensão do espaço em
suas múltiplas abordagens, visto que essa área do conhecimento desvela a relação entre o espaço vivido e o
espaço percebido. Dessa forma, a cartografia escolar tem um lugar privilegiado na compreensão, pelo aluno,
do espaço historicamente produzido.

A interdisciplinaridade é sem dúvida uma das bases epistemológicas da ciência geográfica, visto que dialoga
e articula com outros saberes. O conhecimento geográfico requer a construção de práticas significativas a partir
de saberes que não podem ser fragmentados e descontextualizados. História, Artes, Ciências da Natureza,
Matemática e Linguagem apresentam textos, imagens, mapas, gráficos, ilustrações que exploram o conteúdo
de forma interdisciplinar. Assim, precisa-se assegurar o fortalecimento das relações entre as diferentes áreas
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do conhecimento para a real compreensão do todo.

Os múltiplos conhecimentos devem estar articulados com outros de caráter popular, filosófico e religioso a
partir do contexto de vivência dos estudantes. Devem-se considerar nesse sentido, as especificidades,
dialogando com o cotidiano dos alunos, das demais esferas da sua vida, como o lazer, as manifestações
culturais, inclusive do trabalho. É necessário esforço pedagógico e sistemático para considerar o mundo, a
história, a cultura das populações quilombolas, indígenas, ribeirinhas, rurais, e as múltiplas modalidades de
educação, como a Educação de Jovens e Adultos, a Educação Especial, Educação Prisional, dentre tantos
outros presentes no estado da Bahia.

Essa intenção formativa requer revisão da formação dos educadores, no seu perfil pedagógico e seu
posicionamento ideológico além da visão do seu papel como profissional. Somado a isso, reafirma-se o
compromisso com a qualidade no que diz respeito ao dever do Estado de garantir a modernização da estrutura
física das escolas, adequações das instalações e atualização dos materiais que dão suporte às aulas práticas e
lúdicas, como mapas, globos e bússolas, orçamento para subsidiar trabalho de campo e aquisição de
equipamentos tecnológicos que deem suporte aos estudos e produções cartográficas por meio de mídias digitais
e internet.

O ensino de Geografia, pautado no estudo da interação entre sociedade e natureza nas diferentes escalas
espaciais, proporciona um campo indispensável para se pensar nos caminhos para a organização, incorporação
e sistematização do saber que os alunos constroem nas diversas esferas de suas vidas a partir do local onde
vivem. O estudo do meio favorece, de maneira especial, considerações sobre o que eles trazem das experiências
do espaço e do tempo. Para a garantia dos direitos de aprendizagens geográficas, exige-se esforço no sentido
de promover atividades extraclasses, com exploração de múltiplos espaços e tempos dentro e fora da escola,
com práticas inter e transdisciplinares, que visem sempre à progressão continuada dos estudos.

Considerar essas múltiplas realidades é um caminho importante para pensar em atividades educativas que
respeitem o direito ao lazer e à diversão, muitas vezes reduzido a níveis muito baixos nas práticas cotidianas
no que diz respeito ao ensino da Geografia.

Há de se considerar, também, a valorização da experiência. Ela se configura através de tudo que passa entre
os sujeitos, de tudo que acontecee que produz sentido para eles, inclusive o que os fazem viver; ela é o que os
implica, portanto os afeta, toca, mobiliza e também impõe e nos compromete. Assim, a experiência pedagógica
nunca os deixa indiferentes. Adotar a noção de experiência para se promoverem práticas educativas
transformadoras reside no interesse em valorizar os saberes multirreferenciados para além do que as tradições
científicas e acadêmicas hierarquizadas instituem como válido. Essa noção permite entender com maior
profundidade como os indivíduos interpretam e organizam suas realidades e acabam construindo seus
ordenamentos, ou seja, “propõem e constroem investigações implicadas, engajadas” (MACEDO, 2015, p. 20),
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como se pensa numa aprendizagem espacial contemporânea.

Nessa lógica, a avaliação do avanço e desenvolvimento da aprendizagem e ensino deve ultrapassar as provas
e testes escritos, historicamente privilegiados quando se valorizavam os conhecimentos teóricos e de forma
pontual. Já vem sendo amplamente discutida a importância de se diversificarem os instrumentos, os tempos e
espaços de aferição, servindo de referência não apenas ao estudante, mas também ao professor. Ela faz parte
do processo formativo, daí a importância em ser desenvolvida processualmente, de forma dialogada, traçando
estratégias para superação de dificuldades. As estratégias avaliativas devem estar em sintonia com a prática
desenvolvida e com os objetivos selecionados para cada ação pedagógica, a fim de se prezar pela coerência e
servir como estímulo ao avanço da investigação, trocas no processo formativo e evitar exclusões e
classificações desnecessárias. É importante que não se perca de vista as finalidades da educação em geral e as
especificidades da Geografia como uma ciência humana nem do objetivo do Ensino Fundamental.

O currículo de Geografia no Ensino Fundamental traz, na primeira coluna, as cinco unidades temáticas: O
sujeito e seu lugar no mundo, Conexões e escalas, Mundo do trabalho, Formas de representação e pensamento
espacial, Natureza, ambientes e qualidade de vida. Na segunda coluna, são apresentadas as competências que
tem maior articulação com os objetos de conhecimento e habilidades apresentadas na sequência.

6.8.2 Organizador Curricular
ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS
COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS HUMANAS
1. Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade
plural e promover os direitos humanos.
2. Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-científico-informacional com base nos conhecimentos das
Ciências Humanas, considerando suas variações de significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano
e se posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo.
3. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a curiosidade e
propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente
das dinâmicas da vida social.
4. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com
base nos instrumentos de investigação das Ciências Humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade
de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer
natureza.
5. Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados, e eventos ocorridos em tempos
diferentes no mesmo espaço e em espaços variados.
6. Construir argumentos, com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, para negociar e defender ideias e opiniões
que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental, exercitando a responsabilidade e o
protagonismo voltados para o bem comum e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
7. Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de
informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado a localização, distância, direção,
duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão.
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ÁREA DE
COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE GEOGRAFIA
1. Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/ natureza e exercitar o interesse e o espírito
de investigação e de resolução de problemas.
2. Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, reconhecendo a importância dos objetos
técnicos para a compreensão das formas como os seres humanos fazem uso dos recursos da natureza ao longo da história.
3. Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio geográfico na análise da ocu- pação
humana e produção do espaço, envolvendo os princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão,
localização e ordem.
4. 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.
5. Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para compreender o mundo natural, social,
econômico, político e o meio técnico-científico e informacional, avaliar ações e propor perguntas e soluções (inclusive
tecnológicas) para questões que requerem conhecimentos científicos da Geografia.
6. Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e pontos de vista que res- peitem
e promovam a consciência socioambiental e o respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de qualquer natureza.
7. 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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1º ANO - GEOGRAFIA
UNIDADES TEMÁTICAS/
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo
3, 6
O modo de vida das crianças
em diferentes lugares
1, 2, 3

2, 3

Situações de convívio em
diferentes lugares

6, 7

Conexões e escalas
5, 6, 3

Ciclos naturais e a vida
cotidiana

Mundo do trabalho

5, 6, 3
Diferentes tipos de trabalho
existentes no dia a dia
6, 2, 3

6, 7

Formas de representação
pensamento espacial

e
4, 2, 3

Pontos de referência

4, 5, 2

HABILIDADES
(EF01GE01)
Descrever
características observadas de seus
lugares de vivência (moradia, esco- la
etc.) e identificar semelhanças e
diferenças entre esses lugares.
(EF01GE02*) Identificar semelhanças
e diferenças
entre jogos
e
brincadeiras de diferentes épocas e
lugares e vivenciá-las.
(EF01GE03*) Identificar e relatar
semelhanças e diferenças de usos do
espaço público (praças, parques,
ruas, jardins, campos e quadras de futebol, dentre outros) para o lazer e
diferentes
manifestações,
considerando diferentes culturas e
seus lugares de vivência como
possíveis integrante desse sistema.
(EF01GE04*) Discutir e elaborar,
coletivamente, regras de convívio em
diferentes espaços de vivência (sala
de aula, escola etc.) que garantam a
liberdade de expressão e respeito à
diversidade.
(EF01GE05) Observar e descrever
ritmos naturais (dia e noite, variação
de temperatura e umidade etc.) em
diferentes escalas espaciais e
temporais, comparando a sua
realidade com outras.
(EF01GE06) Descrever e comparar
diferentes tipos de moradia ou
objetos
de
uso
cotidiano
(brinquedos, roupas, mobiliários),
considerando técnicas e materiais
utilizados em sua produção.
(EF01GE07) Descrever atividades
de trabalho relacionadas com o dia a
dia da sua comunidade pensando nos
benefícios e malefícios delas.
(EF01GE01BA)
Identificar
necessidades e desafios impostos
pelo mundo do trabalho, a partir do
contexto e demandas de sua
comunidade, pensando alternativas
para superá-los
(EF01GE08*) Criar mapas mentais e
desenhos com base em seus
itinerários e vivências, contos
literários, histórias inventadas e
brincadeiras.
(EF01GE09) Elaborar e utilizar
mapas simples para localizar
elementos do local de vivência,
considerando referenciais espaciais
(frente e atrás, esquerda e direita, em
cima e embaixo, dentro e fora) e
tendo o corpo como referência.
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Natureza, ambientes e qualidade
de vida

6, 1, 2

Condições de vida nos lugares
de vivência

1, 2, 5
Condições de vida nos lugares
de vivência
1, 4, 6, 7

(EF01GE10)
Descrever
características de seus lugares de
vivência relacionadas aos ritmos da
natureza (chuva, vento, calor etc.).
(EF01GE11) Associar mudanças de
vestuário e hábitos alimentares em
sua comunidade ao longo do ano,
decorrentes da variação de temperatura e umidade no ambiente.
(EF01GE02BA)
Levantar
problemas na relação do homem com
a natureza a partir local em que vive
(degradação, poluição, desperdício
etc.), pensando em alternativas para
superá-los.

2º ANO - GEOGRAFIA
UNIDADES TEMÁTICAS/
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBEJETOS DE
CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

(EF02GE01) Descrever a história
das migrações no bairro ou
comunidade em que vive.

6, 5, 4, 3, 2

3, 7, 1, 2

Convivência e interações
entre pessoas na comunidade

6, 7

Riscos e cuidados nos meios
de
transporte
e
de
comunicação

Conexões e escalas
2, 1

4, 2, 3, 5
Mundo do trabalho

Experiências da comunidade
no tempo e no espaço

Mudanças e permanências

1, 2, 3
Tipos de trabalho em lugares
e tempos diferentes

1, 2, 3, 6

(EF02GE02) Comparar costumes e
tradições de diferentes populações
inseridas no bairro ou comunidade
em que vive, reconhecendo a importância do respeito às diferenças.
(EF02GE01BA) Descrever costumes
e tradições de outros povos e cultura.
(EF02GE02BA) Listar atitudes de
respeito e valorização das diferentes
culturas.

4, 5, 7

1, 2, 3, 6, 7

HABILIDADES

(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
ambiente e seu uso responsável.
(EF02GE04) Reconhecer semelhanças
e diferenças nos hábitos, nas
relações com a natureza e no modo
de viver de pessoas em diferentes
lugares.
(EF02GE05) Analisar mudanças e
permanências, comparando imagens
de um mesmo lugar em diferentes
tempos.
(EF02GE06*) Relacionar o dia e a
noite a diferen tes tipos de atividades
sociais (sono, horário escolar,
comercial, cultivos agrícolas, pesca
etc.).
(EF02GE07*) Descrever as atividades
extrativas (minerais, agropecuárias e
industriais) desen- volvidas em seu
município, estado e em outros
lugares, identificando os seus
impactos am bientais.
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Formas de representação
pensamento espacial

e

(EF02GE08) Identificar e elaborar
diferentes formas de representação
(desenhos,
mapas
mentais,
maquetes) para representar componentes da paisagem dos lugares de
vivência.

3, 4, 5

1, 2, 3, 4, 5

Localização, orientação e
representação espacial

1, 2, 3, 4, 5

Natureza, ambientes e qualidade
de vida
1, 2, 3, 6

Os usos dos recursos naturais:
solo e água no campo e na
cidade

(EF02GE09) Identificar objetos e
lugares de vivên- cia (escola e
moradia) em imagens aéreas e ma- pas
(visão vertical) e fotografias (visão
oblíqua).
(EF02GE10) Aplicar princípios de
localização e posição de objetos
(referenciais espaciais, como frente e
atrás, esquerda e direita, em cima e
embaixo, dentro e fora) por meio de
representações espaciais da sala de
aula e da escola.
(EF02GE11*)
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 des- ses
usos no cotidiano da cidade e do
campo.

3º ANO - GEOGRAFIA
UNIDADES TEMÁTICAS/
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBEJETOS DE
CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo
2, 3, 5, 6

2, 3, 5
A cidade e o campo:
aproximações e diferenças

1, 2, 3, 4, 5

6, 7
Conexões e escalas
1, 2, 3, 6

Paisagens
naturais
e
antrópicas em transformação

HABILIDADES
(EF03GE01) Identificar e comparar
aspectos históricos e culturais dos
grupos sociais de seus lugares de
vivência, seja na cidade, seja no
campo.
(EF03GE02*) Identificar, em seus
lugares de vivência, marcas de
contribuição cultural e econômica de
grupos de diferentes origens espaciais e temporais.
(EF03GE03*)
Reconhecer
os
diferentes modos de vida de povos e
comunidades
tradicionais
(quilombolas,
indígenas,
marisqueiros,
sertanejos,
pescadores, ciganos, entre outros)
em distintos lugares.
(EF03GE01BA)
Listar
e/ou
descrever atitudes que garantam a
liberdade de expressão e respeito à
diversidade nos espaços de vivência.
(EF03GE04) 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.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
767 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

Mundo do trabalho
1, 2, 3, 5

Formas de representação
pensamento espacial

(EF03GE05*) Identificar alimentos,
minerais e outros produtos cultivados
e extraídos da natureza, comparando
as atividades de trabalho, técnicas e
produções em diferentes lugares.

Matéria-prima e indústria

e

(EF03GE06) Identificar e interpretar
imagens
bidimensionais
e
tridimensionais em diferentes tipos
de representação cartográfica.

4, 5
Representações cartográficas
2, 3, 5, 4, 5
Natureza,
ambientes
qualidade de vida

e

1, 2, 3, 5

1, 2, 3, 5, 7

Produção,
consumo

circulação

e

(EF03GE07) Reconhecer e elaborar
legendas com símbolos de diversos
tipos de representações em diferentes
escalas cartográficas.
(EF03GE08) 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 reci- clagem/descarte de
materiais consumidos em casa, na
escola e/ou no entorno.
(EF03GE09) Investigar os usos dos
recursos naturais, com destaque para
os usos da água em atividades
cotidianas (alimentação, higiene,
cultivo de plantas etc.), e discutir os
problemas ambientais provocados
por esses usos.
(EF03GE10) Identificar os cuidados
necessários para utilização da água
na agricultura e na geração de
energia, de modo a garantir a
manutenção do provimento de água
potável.
(EF03GE11) Comparar impactos das
atividades econômicas urbanas e
rurais sobre o ambiente físico natural,
assim como os riscos provenien- tes
do uso de ferramentas e máquinas.

1, 2, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

4º ANO - GEOGRAFIA
UNIDADES TEMÁTICAS/
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBEJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

O sujeito e seu lugar no mundo
1, 2, 3, 4, 5, 7

Território
cultural

e

diversidade

1, 2, 3, 5

Transformações
premências no espaço

e

2, 3, 5, 6

Processos migratórios no

(EF04GE01) Selecionar, em seus
lugares de vivência e em suas
histórias
familiares
e/ou
da
comunidade, elementos de distintas
culturas (indígenas, afro-brasileiras,
de outras regiões do país, latinoamericanas, européias, asiáticas
etc.), valorizando o que é próprio em
cada uma delas e sua contribuição
para a formação da cultura local,
regional e brasileira.
(EF04GE01BA)
Descrever
paisagens como resultado da ação do
ser humano no tempo e no espaço.
(EF04GE02) Descrever processos
migratórios e suas contribuições para
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Brasil

a formação da sociedade brasileira e
baiana.

3, 5, 7
Instâncias do poder público
e canais de participação
social
5, 7

Conexões e escalas
1, 2, 3, 4, 5

2, 3, 4, 5

2, 4, 5, 6, 7

Relação campo e cidade

Unidades
políticoadministrativas do Brasil

Territórios étnico- culturais

Mundo do trabalho
1, 2, 3, 5, 6

1, 3, 5, 6

Formas de representação
pensamento espacial

Produção,
consumo

circulação

e

e
2, 3, 4, 5, 6

3, 4, 5

Natureza,
ambientes
qualidade de vida

Trabalho no campo e na
cidade

Sistema de orientação

Elementos constitutivos dos
mapas

e

1, 2, 5, 7
Conservação e degradação
da natureza

(EF04GE03) 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 e outros.
(EF04GE02BA) Descrever os meios
de acesso aos principais órgãos
públicos que atuam em sua
comunidade.
(EF04GE04)
Reconhecer
especificidades
e
analisar
a
interdependência do campo e da
cidade,
considerando
fluxos
econômicos, de informações, de
ideias e de pessoas.
(EF04GE05) Distinguir unidades
político-administrativas
oficiais
nacionais (Distrito, Município,
Unidade da Federação e grande
região), suas fronteiras e sua
hierarquia, localizando seus lugares
de vivência.
(EF04GE06*)
Identificar
e
descrever territórios étnico-culturais
existentes no Brasil e na Bahia, tais
como terras indígenas e de comunidades
remanescentes
de
quilombos,
dentre
outros,
reconhecendo a legitimidade da demarcação desses territórios.
(EF04GE07)
Comparar
as
características do trabalho no campo
e na cidade.
(EF04GE08) Descrever e discutir o
processo de produção (transformação
de matérias-primas), circulação e
consumo de diferentes produtos.
(EF04GE09) Utilizar as direções
cardeais
na
localização
de
componentes físicos e humanos nas
paisagens rurais e urbanas.
(EF04GE10) Comparar tipos variados
de mapas, identificando suas
características,
elaboradores,
finalidades,
diferenças
e
semelhanças.
(EF04GE11)
Identificar
as
características das paisagens naturais
e antrópicas (relevo, co- bertura
vegetal, rios etc.) no ambiente em que
vive, bem como a ação humana na
conservação ou degradação dessas
áreas.
(EF04GE03BA)
Discutir
a
importância de viver em um
ambiente preservado de maneira
sustentável.
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(EF04GE04BA)
Levantar
as
principais necessidades em relação à
qualidade ambiental onde vivem,
para pensar atitudes em defesa do
meio ambiente e promoção da vida
saudável.

5, 6, 7

5º ANO - GEOGRAFIA
UNIDADES TEMÁTICAS/
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBEJETOS DE
CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo
1, 2, 3, 4, 6

Dinâmica populacional

2, 3, 4, 5, 7

Diferenças étnico-raciais e
étnico-culturais
e
desigualdades sociais

5, 6, 7

Conexões e escalas
2, 3, 4, 5
Território, redes e urbanização
1, 2, 3, 5

2, 3, 4, 5

Trabalho
e
tecnológica

Trabalho
tecnológica

e

inovação

inovação

1, 2, 3, 5

Formas de representação
pensamento espacial

e
1, 2, 3, 4, 5

(EF05GE01) Descrever e analisar
dinâmicas populacionais na Unidade
da Federação em que vive,
estabelecendo
relações
entre
migrações
e
condições
de
infraestrutura.
(EF05GE02) Identificar diferenças
étnico-raciais e étnico-culturais e
desigualdades sociais entre grupos
em diferentes territórios.
(EF05GE01BA) Discutir as principais
manifestações de discriminação
racial, buscando coletivamente
formas de combatê-las.
(EF05GE03) Identificar as formas e
funções das cidades e analisar as
mudanças sociais, econômicas e
ambientais provocadas pelo seu
crescimento.
(EF05GE04)
Reconhecer
as
características da cidade e analisar as
interações entre a cidade e o campo e
entre cidades na rede urbana.

Mundo do trabalho

2, 3, 5

HABILIDADES

Mapas e imagens de satélite

(EF05GE05) Identificar e comparar
as mudanças dos tipos de trabalho e
desenvolvimento tecnológico na
agropecuária, no extrativismo, na
indústria, no comércio e nos
serviços.
(EF05GE06) Identificar e comparar
transformações dos meios de
transporte e de comunicação, no
mundo, no Brasil, no estado e em seu
município.
(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 e no campo, comparando
sequência de fotografias, fotografias
aéreas e imagens de satélite de épocas
diferentes.
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2, 3, 4, 5

Natureza,
ambientes
qualidade de vida

Representação das cidades e
do espaço urbano

e

1, 2, 3, 5, 7

Qualidade ambiental

1, 2, 3, 5, 6, 7

Diferentes tipos de poluição

3, 5, 6, 7

Gestão pública da qualidade
de vida

(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, lagos e
dos oceanos (esgotos, efluentes
industriais, marés ne- gras etc.).
(EF05GE11) Identificar e descrever
problemas ambientais que ocorrem
no entorno da escola e da residência
(lixões,
indústrias
poluentes,
degradação de matas ciliares,
desmatamento e destruição do
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.
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6.9 História
6.9.1 Texto Introdutório

Não raro, professores e professoras de História são questionados sobre o porquê de ensinar e aprender História
durante os anos da Educação Básica. Estudantes se questionam sobre a importância de se estudar
acontecimentos que precedem, muitas vezes, ao seu nascimento, e/ou o entendimento do seu lugar no
mundo. Muito embora o ensino de História nas escolas passe por ressignificações e as rupturas em relação a
este componente curricular sejam sensíveis, tanto nas formações de professores e professoras, nos diversos
documentos curriculares, quanto na produção de material didático e/ou nas metodologias adotadas em
sala de aula, pensamentos e questionamentos como estes refletem permanência na concepção de ensino.
Ao historicizar o ensino de História, compreende-se que este, assim como seus objetos de estudos, é fruto da
produção humana e por isso se localiza no tempo e no espaço. Responder o porquê ensinar e/ou estudar História
é uma oportunidade de historiar o conhecimento histórico e sua produção, bem como auxiliar os/as estudantes
a compreenderem as continuidades e rupturas que marcam a sociedade na qual eles estão inseridos, além de
pensar o papel de cada sujeito no processo histórico.
Na sociedade marcada pela informação rápida, por vezes instantânea, o ensino de História, ao longo dos nove
anos do ensino fundamental, é pensado de modo a, progressivamente, favorecer a compreensão dos limites e
ambiguidades da condição humana. E para isso, durante os anos iniciais, é pautado pela concepção do eu, do
outro e do nós, pela valorização de outros modos de viver, pela visão crítica da comunidade em que se está
inserido. De modo que, nos anos finais, seja possível comparar outras formas/organização de vida e social,
para que a compreensão das diferenças seja algo possível, respeitando a pluralidade cultural e autonomia dos
povos.
Desse modo, o ensino de História parte da perspectiva da inclusão, para atender à subjetividade e
especificidades desses sujeitos, garantindo o reconhecimento das identidades e acolhendo a diversidade das
formas de aprender e ensinar. Cabe ao Documento Curricular Referencial da Bahia para a Educação Infantil e
Ensino Fundamental potencializar as muitas aprendizagens possíveis, de modo a não naturalizar diferenças
sociais, étnicas, geracionais, entre outras.
Na transição entre os anos, observa-se que as habilidades vão ganhando robustez e os/as estudantes,
progressivamente, ao longo das séries iniciais do ensino fundamental, identificam, descrevem, conhecem e
reconhecem, distinguem, selecionam, copilam, mapeiam, relacionam, comparam e analisam. Estas ações
tornam os aprendizes, durante os quatro anos do ensino fundamental, aptos a associar, inventariar, discutir,
caracterizar, explicar e aplicar.
O ensino de história na Educação Infantil deve estimular as crianças a refletirem e fazerem descobertas
relacionadas, primeiramente, à sua História, vivenciando experiências e interagindo com o meio natural e
social. Dessa maneira, de forma lúdica, elas se apropriam de conhecimentos de sua própria história, constroem
novos significados, adquirem conhecimentos sobre si mesmos, sobre outras pessoas, sobre lugares, formulam
hipóteses, e, questionam, construindo entendimento da história local e do mundo.
No Ensino Fundamental, o ensino de história deve ter caráter transformador, despertando o estudante para a
condição de sujeitos que fazem História ao longo do tempo e dos espaços. Os objetos de conhecimento devem
estar voltados para a reflexão de conceitos sobre a atividade cotidiana, sobre o tempo e sobre o sujeito histórico.
Partindo desse princípio, a História se tornar e levante para a construção das identidades sociais e é responsável
pela construção de repertórios de atuação e compreensão da realidade.
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Aprender e ensinar História, ao longo do Ensino Fundamental e, especialmente em suas séries iniciais, não se
afasta da leitura de mundo ou da leitura das palavras. São processos, leitura e letramento entrelaçados e
indissociáveis das práticas sociaisque constroem relações deidentidade. Suas implicações no ensino de História
estão intrinsecamente ligadas à habilidade de leitura proficiente. Músicas, pinturas, fotografias, textos
literários, diários, todos são fontes de pesquisa histórica e potenciais recursos pedagógicos que devem ser
valorizados como habilidades a serem construídas no processo de desenvolvimento da compreensão leitora no
ensino de História. A história ensinada exige do professor competências que transitam entre a escrita, a leitura
e a oralidade, criando sentido no letramento histórico.
Partindo da compreensão do desenvolvimento integral da pessoa, afinal, esse/a estudante não é a soma de
direitos e necessidades, é, antes de tudo, um indivíduo com muitas potencialidades e que precisa encontrar na
escola espaço e tempo para desenvolvê-las. São sete as competências gerais para o ensino de História durante
os nove anos do ensino fundamental:
1. Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e 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;
2. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de
transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como problematizar
os significados das lógicas de organização cronológica;
3. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos,
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;
4. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação
a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se, criticamente, com base em princípios éticos, democráticos,
inclusivos, sustentáveis e solidários;
5. Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias, no tempo e no espaço, e seus
significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com as diferentes populações;
6. Compreender e problematizar os conceitos e procedimentosnorteadores da produção historiográfica;
7. Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo crítico, ético
e responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais.
Na etapa do Ensino Fundamental, o ensino de História, focado em competências e habilidades, busca
desenvolver a capacidade de lidar com a informação por meio de processos que levem à sua apropriação,
transpondo-as para novas situações e assim garantindo o aprendizado. Trabalhar por meio de competências,
na História, é trabalhar a compreensão e apropriação de conceitos. Para tanto, é preciso reconhecer o estudante
como sujeito ativo no processo de aprendizagem, que traz um conhecimento histórico para além da escola,
fruto de sua experiência de vida. A preocupação é que o processo de ensino-aprendizagem seja vocacionado
para o desenvolvimento e preparação dos estudantes para os desafios do século XXI.
As competências referentes ao componente de História emergem do processo de construção do saber histórico
que promove: seleção e tratamento da informação/utilização de fontes; compreensão/explicação histórica;
desenvolvimento do pensamento crítico/analítico, que é estruturante para o desenvolvimento do pensamento
crítico/ social e para a formação de cidadãos proativos, capazes de interrogar o presente, ler o passado e atuar

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
773 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

na sociedade em que está inserido. Ao relacionar essas competências às habilidades propostas para o
componente, é possível perceber uma estreita ligação, como pode ser observado na Figura 10. Todavia, é a
atuação do professor que irá contribuir para o desenvolvimento de cada estudante.

ÁREA CIÊNCIAS HUMANAS

Figura 10 - Correlação entre competências e habilidades, nocomponente curricular história
Fonte: Elaboração dos redatores do Componente Curricular deHistória (2018)

Para o desenvolvimento das competências e habilidades do componente de História, professores e professoras
podem utilizar diferentes estratégias e situações didáticas, como atividades que explorem as diferentes noções
de tempo e temporalidades, a partir, por exemplo, do estudo de diferentes calendários; trabalho com diversas
fontes históricas, explorando as formas de oralidade, diferentes tipologias textuais; pesquisa em campo,
podendo percorrer espaços desconhecidos ou pouco explorados pelos/as estudantes, por meio de (re)visitas
a acervos familiares e estudo da história local e territorial. Explorar as possibilidades de ensino e aprendizagem
ativa/colaborativa permite estimular o engajamento de estudantes no seu processo de aprendizagem e
extrapolar as formas de aprender e ensinar, dentro e fora da sala de aula.
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6.9.2 Organizador Curricular

ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS
COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE HISTÓRIA

1. Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de transformação e manu- tenção
das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, ao longo do tempo e em diferentes espaços, para analisar,
posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo;
2. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de transformação e
manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como problematizar os significados das lógicas
de organização cronológica;
3. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, interpretações e con- textos
históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a reso- lução de
conflitos, a cooperação e o respeito;
4. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação a um mesmo
contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e
solidários;
5. Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com as diferentes populações;
6. Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção historiográfica;
7. Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo crítico, ético e responsável,
compreendendo seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais.
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1º ANO - HISTÓRIA
COMPETÊNCIAS
OBJETOS DE
ESPECÍFICAS
CONHECIMENTO

UNIDADES
TEMÁTICAS/
LINGUAGEM
Mundo pessoal:
lugar no mundo

meu

As fases da vida e a ideia de
temporalidade
(passado,
presente, futuro)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

As diferentes formas de
organização da família e da
comunidade: os vínculos
pessoais e as relações de
amizade

A escola e a diversidade do
grupo social envolvido

Mundo pessoal: eu, meu
grupo social e meu tempo

A vida em casa, a vida na
escola
e
formas
de
representação
social
e
espacial:
os
jogos
e
brincadeiras como forma de
interação social e espacial

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

A vida em família: diferentes
configurações e vínculos

A escola, sua representação
espacial, sua história e seu
papel na comunidade

HABILIDADES

(EF01HI01) Identificar aspectos do
seu crescimento por meio do registro
das lembranças particulares ou de
lembranças dos membros de sua
família e/ou de sua comunidade.
(EF01HI02) Identificar a relação
entre as suas histórias e as histórias
de sua família e de sua comunidade.
(EF01HI01BA*) Conhecer a história
da sua comunidade a partir de mitos,
documentários, livros e contos
populares, locais ou regionais, que
estabeleçam relações com a história
local.
(EF01HI03) Descrever e distinguir
os seus papéis e responsabilidades
relacionados à família, à escola e à
comunidade.
(EF01HI04) Identificar as diferenças
entre os variados ambientes em que
vive (doméstico, escolar e da
comunidade),
reconhecendo
as
especificidades dos hábitos e das
regras que os regem.
(EF01HI05*) Identificar e apreciar
semelhanças e diferenças entre jogos e
brincadeiras atuais e de outras épocas
e lugares.

(EF01HI06) Conhecer as histórias
da família e da escola e identificar o
papel desempenhado por diferentes
sujeitos em diferentes espaços.
(EF01HI07) Identificar mudanças e
permanências nas formas de
organização familiar.
(EF01H102BA*)
Conhecer
e
comparar diferentes organizações
familiares na sociedade à qual está
inserido e em outras sociedades.
(EF01HI08)
Reconhecer
o
significado das comemorações e
festas escolares, diferenciando-as
das datas festivas comemoradas no
âmbito familiar, da comunidade e do
município.
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UNIDADES TEMÁTICAS/
LINGUAGEM

2º ANO - HISTÓRIA
OBJETOS DE
CONHECIMENTO

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

A comunidade e seus registros

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

(EF02HI01) Reconhecer espaços de
sociabilidade e identificar os
motivos que aproximam e separam
A noção do “Eu” e do as pessoas em diferentes grupos
“Outro”:
comunidade, sociais ou de parentesco.
convivências e interações (EF02HI02) Identificar e descrever
entre pessoas
práticas e papéis sociais que as
pessoas exercem em diferentes
comunidades.
(EF02HI03) Selecionar situações
cotidianas que remetam à percepção
de mudança, pertencimento e
memória.
(EF02HI04) Selecionar e compreender
A noção do “Eu” e do “Outro”:
e
registros de
experiências o significado de objetos
pessoais e da comunidade no documentos pessoais como fontes de
memórias e histórias nos âmbitos
tempo e no espaço
pessoal,
familiar,
escolar
e
comunitário.
(EF02HI05) Selecionar objetos e
documentos pessoais e de grupos
Formas de registrar e narrar próximos ao seu convívio e
histórias (marcos de memória compreender sua função, seu uso e
materiais e imateriais)
seu significado.
(EF02HI01BA)
Coletar
instrumentos
de
comunicação
escrita, vídeos e áudios utilizados his
toricamente no município.

O tempo como medida

As formas de registrar as
experiências da comunidade

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

O trabalho e a sustentabilidade
na comunidade

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

HABILIDADES

(EF02HI06) Identificar e organizar,
temporalmente, fatos da vida
cotidiana, usando noções relacionadas
ao tempo (antes, durante, ao mesmo
tempo e depois).

(EF02HI07) Identificar e utilizar
diferentes marcadores do tempo
presentes na comunidade, como
relógio e calendário.
(EF02HI08) Compilar histórias da
família
e/ou da
comunidade
As fontes: relatos orais, registradas em diferentes fontes.
objetos, imagens (pinturas,
fotografias, vídeos), músicas, (EF02HI09) Identificar objetos e
escrita, tecnologias digitais de documentos pessoais que remetam à
informação e comunicação e própria experiência no âmbito da
inscrições nas paredes, ruas e família e/ou da comunidade, discutindo as razões pelas quais alguns
espaços sociais
objetos são preservados e outros são
descartados.
(EF02HI10*) Identificar e valorizar
diferentes formas de trabalho
existentes na comunidade em que
A sobrevivência e a relação vive,
seus
significados,
suas
com a natureza
especificidades, importância e seus
impactos ao meio ambiente.
(EF02HI11) Identificar impactos no
ambiente causados pelas diferentes
formas de trabalho e ações do homem,
existentes na comunidade em que
vive.
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3º ANO - HISTÓRIA
UNIDADES TEMÁTICAS/
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

As pessoas e os grupos que
compõem a cidade e o município
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

OBJETOS DE
CONHECIMENTO
O “Eu”, o “Outro” e os
diferentes grupos sociais e
étnicos que compõem a
cidade e os municípios: os
desafios sociais, culturais e
ambientais do lugar onde
vive

Os patrimônios históricos e
culturais da cidade e/ou do
município em que vive

A produção dos marcos da
memória:
os
lugares de
memória
(ruas,
praças,
escolas, monumentos, museus
etc.)

O lugar em que vive

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
A produção dos marcos da
memória: formação cultural da
população

A produção dos marcos da
memória: a cidade e o campo,
aproximações e diferenças
A noção de espaço

A cidade, seus espaços
públicos e privados e
suas áreas de conservação
ambiental
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
A cidade, seus espaços
públicos e privados e suas
áreas de
conservação
ambiental

A cidade e suas atividades:
trabalho, cultura e lazer

HABILIDADES
(EF03HI01) Identificar os grupos
populacionais que formam a cidade,
o município e o território, as relações
estabelecidas entre eles e os eventos
que marcam a formação da cidade,
como fenômenos migratórios (vida
rural/vida urbana), desmatamentos,
estabelecimento de grandes empresas
etc.
(EF03HI02) Selecionar, por meio da
consulta de fontes de diferentes
naturezas, e registrar acontecimentos
ocorridos, ao longo do tempo, na
cidade ou território em que vive.
(EF03HI03*) Identificar e comparar
pontos de vista em relação a eventos
significativos do local em que vive,
aspectos relacionados a condições
sociais e à presença de diferentes
grupos sociais e culturais, com
especial destaque para as culturas
africanas, indígenas e de migrantes, e
o seu relativismo.
(EF03HI04)
Identificar
os
patrimônios históricos e culturais de
sua cidade ou território e discutir as
razões culturais, sociais e políticas
para que assim sejam considerados.
(EF03HI05) Identificar os marcos
históricos do lugar em que vive e
compreender seus significados.
(EF03HI06) Identificar os registros de
memória na cidade (nomes de ruas,
monumentos,
edifícios
etc.),
discutindo os critérios que explicam
a escolha desses nomes.
(EF03HI07) Identificar semelhanças
e
diferenças existentes entre
comunidades de sua cidade ou
região, e descrever o papel dos
diferentes grupos sociais que as
formam.
(EF03HI08) Identificar modos de
vida na cidade e no campo no
presente, comparando-os com os do
passado.
(EF03HI09) Mapear os espaços
públicos no lugar em que vive (ruas,
praças, escolas, hospitais, prédios da
Prefeitura e da Câmara de
Vereadores etc.) e identificar suas
funções.
(EF03HI10) Identificar as diferenças
entre o espaço doméstico, os espaços
públicos e as áreas de conservação
ambiental,
compreendendo
a
importância dessa distinção.
(EF03HI11) Identificar diferenças
entre formas de trabalho realizadas
na cidade e no campo, considerando
também o uso da tecnologia nesses

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
778 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

diferentes contextos.

(EF03HI12) Comparar as relações de
trabalho e lazer do presente com as de
outros tempos e espaços, analisando
mudanças e permanências.

UNIDADES TEMÁTICAS/
LINGUAGEM

4º ANO - HISTÓRIA
OBJETOS DE
CONHECIMENTO

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

Transformações e permanências
nas trajetórias dos grupos
humanos

A ação das pessoas, grupos
sociais e comunidades no
tempo
e
no
espaço:
nomadismo,
agricultura,
escrita,
navegações,
indústria, entre outras

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

O passado e o presente: a
noção de permanência e as
lentas
transformações
sociais e culturais

Circulação de pessoas, produtos
e culturas

A circulação de pessoas e as
transformações
no meio
natural

HABILIDADES
(EF04HI01) Reconhecer a história
como resultado da ação do ser
humano no tempo e no espaço, com
base na identificação de mudanças e
permanências ao longo do tempo.
(EF04HI02) Identificar mudanças e
permanências, ao longo do tempo,
discutindo os sentidos dos grandes
marcos da história da humanidade
(nomadismo, desenvolvimento da
agricultura e do pastoreio, criação da
indústria etc.).
(EF04HI01BA) Identificar e analisar
os deslocamentos e desapropriações
das comunidades locais advindos
dos avanços da sociedade moderna,
na produção de energia e exploração
dos recursos naturais.
(EF04HI03)
Identificar
as
transformações
ocorridas
nos
territórios (cidades, municípios e
comunidades) ao longo do tempo e
discutir suas interferências nos
modos de vida de seus habitantes,
tomando como ponto de partida o
presente.
(EF04HI04) Identificar as relações
entre os indivíduos e a natureza e
discutir o significado do nomadismo
e da fixação das primeiras comunidades humanas.
(EF04HI05) Relacionar os processos
de
ocupação
do
campo
a
intervenções na natureza, avaliando
os resultados dessas intervenções.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

A invenção do comércio e a
circulação de produtos

(EF04HI06)
Identificar
as
transformações
ocorridas
nos
processos de deslocamento das pessoas e mercadorias, analisando as
formas
de
adaptação
ou
marginalização.
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As rotas terrestres,
marítimas e seus
para a formação de
as transformações
natural

fluviais e
impactos
cidades e
do meio

O mundo da tecnologia: a
integração de pessoas e as
exclusões sociais e culturais

As questões históricas relativas
às migrações

O surgimento da espécie
humana no continente africano
e sua expansão pelo mundo

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Os processos migratórios
para a formação do Brasil: os
grupos indígenas, a presença
portuguesa e a diáspora
forçada dos africanos
Os processos migratórios do
final do século XIX e início do
século XX no Brasil
As dinâmicas internas de
migração no Brasil a partir dos
anos 1960

(EF04HI07) Identificar e descrever a
importância dos caminhos terrestres,
fluviais e marítimos para a dinâmica
da vida comercial e formação das
primeiras cidades, analisando seus
impactos no meio ambiente.
(EF04HI02BA) Relacionar a história
do município e território em que vive
aos rios e bacias hidrográficas
presentes na localidade.
(EF04HI08)
Identificar
as
transformações ocorridas nos meios
de comunicação (cultura oral,
imprensa, rádio, televisão, cinema,
internet e demais tecnologias digitais
de informação e comunicação) e
discutir seus significados para os
diferentes grupos ou estratos sociais.
(EF04HI03BA) Identificar meios de
comunicação presentes no município
em que vive, no passado e no
presente, relacionando com a
história local.
(EF04HI09*)
Identificar
as
motivações
dos
processos
migratórios em diferentes tempos e
espaços
e avaliar
o papel
desempenhado pela migração nas
regiões de destino.
(EF04HI10) Analisar diferentes
fluxos
populacionais
e
suas
contribuições para a formação da
sociedade brasileira.
(EF04HI04BA)
Analisar
as
diferentes etnias e grupos sociais na
cidade em que reside e suas
influências socioculturais.
(EF04HI11) Analisar, na sociedade
em que vive, a existência ou não de
mudanças associadas à migração
(interna e internacional).

5º ANO - HISTÓRIA
UNIDADES TEMÁTICAS/
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

Povos e culturas: meu lugar no
mundo e meu grupo social

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

O que forma um povo: do
nomadismo aos primeiros
povos sedentarizados

(EF05HI01) Identificar os processos
de formação das culturas e dos
povos, relacionando-os com o espaço
geográfico ocupado.
(EF05HI02)
Identificar
os
mecanismos de organização do
poder político com vistas à compreensão da ideia de Estado e/ou de
outras formas de ordenação social.

As formas de organização
social e política: a noção de
Estado

O papel das religiões e da
cultura para a formação dos
povos antigos

(EF05HI03) Analisar o papel das
culturas e das religiões
na
composição identitária dos povos
antigos.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
780 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

(EF05HI04) Associar a noção de
cidadania com os princípios de
respeito à diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos.

Registros
da
linguagens e culturas

(EF05HI05) Associar o conceito de
cidadania à conquista de direitos dos
povos
e
das
sociedades,
compreendendo-o como conquista
histórica.
(EF05HI06) Comparar o uso de
diferentes linguagens e tecnologias
no processo de comunicação e
avaliar os significados sociais,
políticos e culturais atribuídos a elas.

história:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

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

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

(EF05HI07) Identificar os processos
de produção, hierarquização e
difusão dos marcos de memória e
discutir a presença e/ou a ausência de
diferentes grupos que compõem a
sociedade na nomeação desses
marcos de memória.
(EF05HI08) Identificar formas de
marcação da passagem do tempo em
distintas sociedades, incluindo os
povos indígenas originários e os
povos africanos, valorizando suas
tradições orais como registros
históricos.
(EF05HI09) Comparar pontos de vista
sobre temas que impactam a vida
cotidiana no tempo presente, por
meio do acesso a diferentes fon- tes,
incluindo orais.
(EF05HI10) Conhecer e Inventariar os
patrimônios materiais e imateriais da
humanidade e analisar mudanças e
permanências desses patrimônios ao
longo do tempo.
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6.10 Ensino Religioso
6.10.1 Texto Introdutório

A área de Ensino Religioso no currículo reflete transformações socioculturais, fruto de mudanças
paradigmáticas no campo educacional das últimas décadas, relacionadas às perspectivas do respeito à
diversidade, inclusão social e educação integral. Tem como objeto o conhecimento religioso, o qual é
produzido no âmbito 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, doutrinas, 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 Documento Curricular Referencial da Bahia para a Educação
Infantil e Ensino Fundamental.

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.

Ao longo da história da educação brasileira, o Ensino Religioso assumiu diferentes vertentes teóricometodológicas, geralmente de caráter confessional-cristão, estando estreitamente vinculado aos interesses 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.

Desde as últimas décadas do século XX até os dias atuais, a sociedade brasileira vem passando por diversas
transformações que provocaram 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 passarama 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 sentido 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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A Constituição Federal de 1988 (artigo 210) e a LDB nº9.394/1996 (artigo 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 transcendente, 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 integrante da
formação básica do cidadão, assegurar a formação integral do indivíduo numa perspectiva inclusiva,
respeitando a diversidade cultural religiosa, sem proselitismos. No Documento Curricular Referencial da Bahia
para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, enquanto componente curricular, dialoga com os documentos,
diretrizes e orientações curriculares construídos nas últimas décadas, tendo como respaldo legal a própria Base
Nacional Comum Curricular.

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;
•
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.
•

Contribuir para que os estudantes construam seus sentidos pessoais de vida a partir de valores,

princípios éticos e da cidadania.
•

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 bemestar mental, emocional e físico dos estudantes.
•

Despertar, construir e/ou desenvolver a consciência do educando, em prol da sua formação
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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 garante 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 religioso34.

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 existenciais, 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 Existência. Deve estar claro, portanto,
que a ênfase do Ensino Religioso é auxiliar o educando a construir uma resposta à pergunta pelo sentido da
sua vida, o que implica uma reflexão sistemática e vivências cotidianas 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 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.

O Ensino Religioso pluralista deve apresentar uma visão positiva da diversidade religiosa, situando-a como
parte de um contexto democrático em que a liberdade de pensamento e de credo pode se expressar. Neste
sentido, deve estimular o diálogo e a interação entre os alunos 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 desvendar as razões de muitos conflitos que dividem grupos e pessoas.

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 plurirreligioso. Uma ética que deve se traduzir em práticas e atitudes apropriadas para uma
convivência 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 Documento Curricular Referencial da Bahia para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, o
Ensino Religioso contempla fundamentos teóricos e metodológicos capazes de tratar a religião com
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fundamentação teórico-prática, 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 integral dos estudantes, a partir de uma visão
sistêmica, pautada em princípios 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, solidariedade, caridade,
fraternidade, perseverança, fortaleza, temperança, esperança e fé, dentre outras, contidas nas diversas doutrinas
e culturas vivenciadas na Bahia.

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 consonância 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.

Os conteúdos deste componente curricular serão vistos em uma relação 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.
A respeito da importância do aporte de conteúdos e disciplinas afins, Cruz35, 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 cidadania, a história do povo
de Deus vai ser trabalhada de várias formas para se ver como a Bíblia encara
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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.”

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.

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 indivíduo 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 responsabilidade 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 estudo é
a análise dos elementos comuns e específicos às diversas religiões, isto é, o fenômeno religioso em si e nas
suas múltiplas expressões. 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.

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 quese pretende proporcionar o conhecimento, a valorização e o respeito às
distintas experiências e manifestações religiosas e a compreensão 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.
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A unidade temática Meditação tem por objetivo ampliar o autoconhecimento, desenvolver a autoconsciência,
o autocontrole físico, mental e emocional do educando, bem como ampliar a sua competência socioemocional.
Por meio de parábolas, fábulas, mitologias e histórias, o estudante buscará identificar a importância da
Meditação para sua formação humana. Será oportunizado ao estudante identificar a dimensão 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 importância 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.
Ademais, também contribui para o entendimento da concepção do Ensino Religioso, no Documento Curricular
Referencial da Bahia para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, a reflexão de Brito, quando aborda o
tema da educação em tempos de globalização:
“No âmbito educacional, gostaria de concentrar o olhar na educação religiosa ou no
ensino religioso e perguntar por sua possível contribuição 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 hu- mano –, liberdade que
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.”36

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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Em articulação com as competências gerais da Educação Básica, a área de Ensino Religioso e, por
consequência, o componente curricular de Ensino Religioso devem garantir aos alunos o desenvolvimento de
competências específicas. Nesse sentido, as competênciasda área são as mesmas competências do componente
curricular.

6.10.2 Organizador Curricular

ÁREA DE ENSINO RELIGIOSO
ENSINO RELIGIOSO

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE ENSINO RELIGIOSO
1. Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos religiosos e filosofias de vida, a partir de
pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos.
2. Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas experiências e saberes, em
diferentes tempos, espaços e territórios.
3. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão de valor da vida.
4. Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver.
5. 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.
6. 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.

1º ANO - ENSINO RELIGIOSO
UNIDADES TEMÁTICAS/
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

Identidades e alteridades
3, 4

(EF01ER01) Identificar e acolher as
semelhanças e diferenças entre o eu,
o outro e o nós.

O eu, o outro e o nós

(EF01ER02) Reconhecer que o seu
nome e o das demais pessoas os
identificam e os diferenciam.

Imanência e transcendência

(EF01ER03) Reconhecer e respeitar
as características físicas e subjetivas
de cada um.

1, 2, 3, 4, 6
(EF01ER04)
Valorizar
diversidade de formas de vida.
Manifestações religiosas
3, 4, 5

Sentimentos,
lembranças,
memórias e saberes

a

(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.

Meditação
Foco,
atenção
concentração

e

(EF01ER01BA) Experimentar a
atenção ao momento presente, pela
respiração, de maneira a descansar e
acalmar os pensamentos.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
788 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

2, 3, 4

(EF01ER02BA) Experimentar a
prática do silêncio interior e exterior.

Consciência

2, 3

Valores importantes para si e
para o coletivo

(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
(EF01ER05BA)
Interagir
com
questões, oportu- nidades, desafios e
problemas do mundo real.

Autoconhecimento

3

Origem, identidade pessoal e
virtudes humanas

(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 re ligiosas predominantes.

2º ANO - ENSINO RELIGIOSO
UNIDADES TEMÁTICAS/
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Identidades e alteridades
O eu, a família e o ambiente
de convivência

HABILIDADES
(EF02ER01)
Reconhecer
os
diferentes espaços de convivência.
(EF02ER02) Identificar costumes,
crenças e formas diversas de viver em
variados ambientes de convivência.

1, 2, 4, 5

(EF02ER03) Identificar as diferentes
formas de registro das memórias
pessoais, familiares e escolares
(fotos, músicas, narrativas, álbuns...).
1, 2

Memórias e símbolos
(EF02ER04)
Identificar
os
símbolos presentes nos variados
espaços de convivência.
Símbolos religiosos

Manifestações religiosas

2, 4, 5

Alimentos sagrados

(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.
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(EF02ER07) Identificar significados
atribuídos a alimentos em diferentes
manifestações e tradições religiosas.
Meditação

(EF02ER01BA)
Reconhecer
significado e valor da meditação.
1, 2, 4

o

(EF02ER02BA)
Aprender
a
conviver e a respeitar uns aos outros,
para além do universo das crenças.

Atenção e convivência

(EF02ER03BA) Experimentar e
reconhecer melhorias na capacidade
de comunicação e relacionamentos
inter-religiosos.
(EF02ER04BA) Reconhecer valores
importantes para si e para os demais
em situações multiculturais.

Consciência

1, 2

Valores, coletividade e meio
ambiente

(EF02ER05BA)
Reconhecer
o
impacto das ações de cada um sobre o
coletivo e o meio ambiente.
(EF02ER06BA) Expressar o interesse
pela comunidade e pelo meio
ambiente local.

Autoconhecimento

3

Interações
sociais
desenvolvimento pessoal

e

(EF02ER07BA) Identificar-se como
parte integrante e relevante do meio
em que vive.
(EF02ER08BA)
Conceber
as
dimensões
intra-pessoal
e
interpessoal e cuidar da saúde física
e emocional.
(EF02ER09BA) Reconhecer pontos
fortes e fragilidades e identificar
habilidades que deseja desenvolver.

3º ANO - ENSINO RELIGIOSO
UNIDADES TEMÁTICAS/
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Identidades e alteridades

2, 4

Espaços
religiosos

e

territórios

Manifestações religiosas

2, 4

Práticas celebrativas

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 rea- lização
das práticas celebrativas.
(EF03ER03) Identificar e respeitar
práticas celebrativas (cerimônias,
orações, festividades, peregrinações,
entre outras) de diferentes tradições
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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(EF03ER05)
Reconhecer
as
indumentárias (roupas, acessórios,
símbolos,
pinturas
corporais)
utilizadas
em
diferentes
manifestações e tradições religiosas.
1, 2, 4

Indumentárias religiosas

Meditação

1, 3, 4

O pensar e estratégias de
pensamento

(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 ma nifestações.

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.

4º ANO - ENSINO RELIGIOSO
UNIDADES TEMÁTICAS/
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Manifestações religiosas

HABILIDADES
(EF04ER01)
Identificar
ritos
presentes no cotidiano pessoal,
familiar, escolar e comunitário.

1, 2

Ritos religiosos

(EF04ER02) Identificar e respeitar
ritos e suas funções em diferentes
manifestações e tradições 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 diferen tes tradições religiosas.
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Representações
na arte

religiosas

Crenças religiosas e filosofias de
vida
1, 2, 4

Ideia(s) de divindade(s)

Meditação

(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.
(EF04ER07) Reconhecer e respeitar as
ideias de divindades dediferentes
manifestações e tradições religiosas.
(EF04ER01BA) Experimentar
meditação con centrativa.

3, 4

Inteligência e habilidades
socioemocionais

Consciência
Direitos e deveres Leis
naturais
1, 2, 4, 6
Consciência socioambiental
e sustentabilidade

Autoconhecimento
1, 3

Autossustentabili dade

a

(EF04ER02BA)
Identificar
a
importância da atenção constante
durante atividades contínuas e
repetitivas.
(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 conse- quências.
(EF04ER06BA)
Identificar
a
autossustentabilidade humana nas
dimensões do corpo, das emoções,
da cognição, da cultura, das relações
sociais,
inter-religiosa
e
da
espiritualidade.

5º ANO - ENSINO RELIGIOSO
UNIDADES TEMÁTICAS/
LINGUAGEM

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Crenças religiosas e filosofias de
vida
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).
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(EF05ER04)
Reconhecer
a
importância da tradição oral para
preservar memórias e acontecimentos religiosos.
Ancestralidade e tradição oral

1, 2, 4

Meditação

Pensar, pensamento e cérebro
3

Consciência

1, 2, 3, 4

Ética, moral e cuidado

Autoconhecimento
1, 2, 4

Dimensão humana e religiosa

(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.
(EF05ER01BA)Identificar
na
meditação a possibilidade de
redução de pensamentos distra- tivos
e análise de novas formas de pensar,
se necessário.
(EF05ER02BA) Reconhecer pontos
fortes e fracos da própria forma de
pensar, mediante símbolos e
narrativas inter-religiosas.
(EF05ER03BA)
Identificar
e
reconhecer o bem-estar mental,
emocional e físico.
(EF05ER04BA)
Exercitar
o
posicionamento ético em relação ao
cuidado de si mesmo, dos outros e do
planeta.
(EF05ER05BA) Identificar os níveis
de desenvolvimento moral e sua
relação com o comportamento
humano.
(EF04ER06BA)
Reconhecer
questões
éticas
básicas
e
compreender as suas inter-relações,
comparando situações mais positivas
ou negativas do ponto de vista ético e
moral.
(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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7. PARTE IV - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS.

Riacho Sarapó/Pajeú Canudos
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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.
No âmbito da 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.
Respeitando e considerando a organização do trabalho pedagógico na realidade das escolas no
município, planejamentos e propostas pedagógicas desenvolvidas nas unidades escolares de
Ensino fundamental – Anos finais, o Organizador Curricular tem como pressuposto articular
os princípios preconizados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, 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 de idade (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 do 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 integração e 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 sua
elaboração onde permita a progressão entre os anos de ensino, por meio do desenvolvimento
das aprendizagens essenciais definidas e que estejam em articulação com as 10 (dez)
competências gerais proposta no documento.
O Ensino Fundamental está estruturado conforme orienta a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a Resolução CNE/CEB nº 7, de 14
de dezembro de 2010, que fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental
de 9 (nove) anos; está constituído de uma Base Nacional Comum Curricular e de uma Parte
Diversificada, como estabelece o artigo 7º e o seu parágrafo único da Resolução nº 2, de 22 de
dezembro de 2017:
“Art. 7º. Os currículos escolares relativos a todas as etapas e modalidades da Educação Básica
devem ter a BNCC como referência obrigatória e incluir uma parte diversificada, definida pelas
instituições ou redes escolares de acordo com a LDB, as diretrizes curriculares nacionais e o
atendimento
dascaracterísticasregionaiselocais,segundonormascomplementares
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estabelecidas pelos órgãos normativos dos respectivosSistemasdeEnsino.Parágrafoúnico.
Os currículos daEducaçãoBásica,tendocomoreferências a BNCC devem ser complementados
em cada instituição escolar e em cada rede de ensino, no âmbito de cada sistema de ensino,
por uma parte diversificada, as quais não podem ser consideradas como dois blocos
distintos justapostos, devendo ser planejadas, executadas e avaliadas como um todo
integrado.”
Sua estrutura está organizada em áreas de conhecimento e respectivos componentes
curriculares, conforme está descrito a seguir:
I.
Área de Linguagens - Componentes Curriculares: Língua Portuguesa; Educação Física;
Língua Estrangeira e Arte;
II.
Área de Matemática - Componente curricular: Matemática;
III.
Área de Ciências da Natureza - Componente curricular: Ciências;
IV. Área de Ciências Humanas - Componentes curriculares: História; Geografia;
VI.
Área de Ensino Religioso - Componente curricular: Ensino Religioso.
A BNCC está sendo complementada por uma parte diversificada que constitui um todo integrado
por meio do Documento Curricular Referencial de Riachão das Neves - BA, e sua articulação
deverá possibilitar a sintonia dos interesses mais amplos de formação básica do cidadão com a
realidade local do município. As necessidades dos estudantes, as características regionais da
sociedade, da cultura e da economia perpassam por todo o currículo.
O Ensino Fundamental é a modalidade de ensino que mais exige atenção das redes de ensino,
em virtude de aglomerar nove anos, com a seguinte organização:

EnsinoFundamental

Anos Finais

Anos Iniciais

Ciclo de
Alfabetização

Ciclo
Complementar
3º ao 5º ano

6º ao 9º ano

1º e2º ano
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7.1 Fase de Transição

Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, o aluno passa a conviver com uma organização pedagógica
completamente diferente. Há mais componentes curriculares e mais professores para mediar as aprendizagens.
É evidente que os alunos do 6º ano sentem dificuldade com esta nova organização. É preciso que haja um
cuidado e acompanhamento na aprendizagem destes alunos para que possam adquirir confiança e autonomia
com a nova organização que encontra nos anos finais do EF.
O trabalho com componentes curriculares pode ser bastante rico, devido a especialização que normalmente
seus professores já trazem no seu caráter formativo, oportunizando assim, maior aprofundamento dos saberes
estudados. Contudo, é preciso articular diálogo e a interdisciplinaridade entre os professores e a diversas áreas,
para que assim possibilite ao aluno verificar que os conhecimentos ainda que distintos, eles se encontram e
dialogam entre si, especialmente na vida cotidiana.
Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, o adolescente/jovem participa com maior criticidade de situações
comunicativas diversificadas, interagindo com um número de interlocutores cada vez mais amplo, inclusive
no contexto escolar, no qual se amplia o número de professores responsáveis por cada um dos componentes
curriculares. Essa mudança em relação aos anos iniciais favorece não só o aprofundamento de conhecimentos
relativos às áreas, como também o surgimento do desafio de aproximar esses múltiplos conhecimentos. A
continuidade da formação para a autonomia se fortalece nessa etapa, no qual os jovens assumem maior
protagonismo em práticas de linguagens realizadas dentro e fora da escola.
7.2 Área de Linguagem
7.1.1 Texto Introdutório

A Área de Linguagens nos Anos Finais é composta pelos seguintes componentes curriculares: Língua
Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua Inglesa. O objetivo expresso na proposta de trabalho da área é
possibilitar aos estudantes participar de práticas de linguagem diversificadas, que lhes permitam ampliar suas
capacidades expressivas em manifestações artísticas, corporais e linguísticas, de preferência
interdisciplinarmente.
No Ensino Fundamental, a diversificação dos contextos permite o aprofundamento de práticas de linguagens
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.
As atividades humanas realizam-se nas práticas sociais, mediadas por diferentes linguagens: verbal (oral ou
visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e, contemporaneamente, digital.Por meio
dessas práticas, as pessoas interagem consigo mesmas e com os outros, constituindo-se como sujeitos sociais.
Nessas interações, estão imbricados conhecimentos, atitudes e valores culturais, morais e éticos.
A finalidade é possibilitar aos estudantes participar de práticas de linguagem diversificadas, que lhes permitam
ampliar suas capacidades expressivas em manifestações artísticas, corporais e linguísticas, como também seus
conhecimentos sobre essas linguagens, em continuidade às experiências vividas na Educação Infantil.
A linguagem é 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
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Educação Básica, a Área de Linguagens deve garantir aos alunos o desenvolvimento das seguintes
competências específicas:
Competências Específicas da Área de Linguagens
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 desubjetividades 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, ampliar suas possibilidades departicipação na vida social e colaborar
para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva.
3.Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora
edigital,paraseexpressarepartilharinformações,experiências,ideiasesentimentosemdiferentescontextoseproduzirsenti
dos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e àcooperação.
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 mundocontemporâneo.
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 dahumanidade, 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 ecoletivos.

7.3 Língua Portuguesa
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.
7.3.1 Texto Introdutório

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, refletir
sobre as diversas situações em que ela se faz presente na vida cotidiana dos 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 município de Riachão das Neves, assim como em boa parte do país, vivemos ainda os reflexos da precária
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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. 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
de leitura e escrita com diversos textos que circulam também fora dos muros da escola. Além disso, é preciso
considerar que há práticas escolares tão reais e tão sociais quanto às externas à escola, portanto os alunos
precisam aprender a lidar com os 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.
No campo específico do currículo, provocamos, em cada componente 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 significativa dos 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 expe- riências 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
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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 e
comportamentos possibilitam uma leitura reflexiva que, certamente, contribui para a transformação da pessoa,
seja por um aprofundamento que possibilite a consolidação do pensamento que o sujeito já tinha a respeito,
seja por uma mudança nas suas ideias.
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 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 diversidade sociocultural e econômica do nosso município, 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. Assim, essa
atividade, por exemplo, é fator relevante por unir universos linguísticos e vocabulares significativos para a
ambientação da língua.
Nesse sentido, deve-se contextualizar o estudo da língua a partir das situações comunicacionais que ocorrem
nesses ambientes, como por exemplo: as vivências do campo, as vaquejadas, as corridas de argolinha, as feiras
livres, futebol, os festejos religiosos associados a padroeiros, mastro, festas populares, e períodos de plantio e
colheitas, que marcam o universo de boa parte da sede e dos povoados do muncípio, possibilitam a circulação
de uma diversidade de falares e gêneros.
Há que pensar na diversidade de gêneros textuais que circulam nesse espaço: receitas, cantorias, literatura oral
e popular, diálogos, lista de compras, cardápio, panfletos, propagandas, jornais impressos locais e tantos outros.
Assume-se aqui o ensino da língua na perspectiva enunciativa discursiva de linguagem, pois esta ocorre numa
ação interindividual orientada para finalidades específicas, para atender aos processos de interlocuções que se
realizam nas práticas sociais existentes.
Desse modo, a Língua Portuguesa ocupa um lugar de destaque no currículo, visto que as demandas impostas
pelas situações sociais exigem dos sujeitos, além da constituição ética necessária, o desenvolvimento de
competências, estratégias e habilidades mediadas pelas proficiências orais (fala e escuta), leitura 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.
Um grande 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 formação de professores, devidamente alinhado às concepções desse currículo, que podemos
promover uma mudança significativa nas práticas de ensino.
Cabe ao componente Língua Portuguesa proporcionar aos estudantes experiências que contribuam para a
ampliação dos letramentos, de forma a possibilitar a participação significativa e crítica nas diversas práticas
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sociais permeadas/constituídas pela oralidade, pela escrita e por outras linguagens.
Considerando esse conjunto de princípios e pressupostos, os eixos de integração de Língua Portuguesa são
correspondentes às práticas de linguagem, sãoeles: Oralidade, leitura/escuta, produção (escrita e
multissemiótica), análise linguística/semiótica (que envolve conhecimentos linguísticos sobre o sistema de
escrita, o sistema da língua e a norma padrão, textuais, discursivos e sobre os modos de organização e os
elementos de outras semioses).
Cabe ressaltar, reiterando o movimento metodológico de documentos curriculares anteriores, que estudos de
natureza teórica e metalinguística sobre a língua, sobre a literatura, sobre a norma padrão e outras variedades
da língua não devem nesse nível de ensino ser tomados como um fim em si mesmo, devendo estar envolvidos
em práticas de reflexão que permitam aos estudantes ampliarem suas capacidades de uso da língua/linguagens
(em leitura e em produção) em práticas situadas de linguagem.
7.3.2 O Eixo Leitura
Compreende as práticas de linguagem que decorrem da interação ativa do leitor/ouvinte/espectador com os
textos escritos, orais e multissemióticos e de sua interpretação, sendo exemplos as leituras para: fruição estética
de textos e obras literárias; pesquisa e embasamento de trabalhos escolares e acadêmicos; realização de
procedimentos; conhecimento, discussão e debate sobre temas sociais relevantes; sustentar a reivindicação de
algo no contexto deatuação da vida pública; ter mais conhecimento que permita o desenvolvimento de projetos
pessoais, dentre outras possibilidades.
Leitura no contexto da BNCC é tomada em um sentido mais amplo, dizendo respeito não somente ao texto
escrito, mas também a imagens estáticas (foto, pintura, desenho, esquema, gráfico, diagrama) ou em
movimento (filmes, vídeos etc.) e ao som (música), que acompanha e cossignifica em muitos gêneros digitais.
O tratamento das práticas leitoras compreende dimensões inter-relacionadas às práticas de uso e reflexão, tais
como as apresentadas a seguir:
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DIMENSÕES DAS PRÁTICAS LEITORAS
Relacionar o texto com suas condições de produção, seu contexto sócio-histórico de circulação e com os projetos de dizer:
leitor e leitura previstos, objetivos, pontos de vista e perspectivas em jogo, papel social do autor, época, gênero do discurso e
esfera/campo em questão etc.

Reconstrução e reflexão
sobre as condições de
produção e recepçãodos
textos pertencentes a
diferentes gêneros e que
circulam nas diferentes
mídias e esferas/campos de
atividade humana

Analisar a circulação dos gêneros do discurso nos diferentes campos de atividade, seus usos e funções relacionados com
as atividades típicas do campo, seus diferentes agentes, os interesses em jogo e as práticas de linguagem em circulação e as relações
de determinação desses elementos sobre a construção composicional, as marcas linguísticas ligadas ao estilo e o conteúdo temático
dos gêneros.
Refletir sobre as transformações ocorridas nos campos de atividades em função do desenvolvimento das tecnologias de
comunicação e informação, do uso do hipertexto e da hipermídia e do surgimento da Web 2.0: novos gêneros do discurso e novas
práticas de linguagem próprias da cultura digital, transmutação ou reelaboração dos gêneros em função das transformações pelas
quais passam o texto (de formatação e em função da convergência de mídias e do funcionamento hipertextual), novas formas de
interação e de compartilhamento de textos/ conteúdos/informações, reconfiguração do papel de leitor, que passa a ser também
produtor, dentre outros, como forma de ampliar as possibilidades de participação na cultura digital e contemplar os novos e os
multiletramentos.
Fazer apreciações e valorações estéticas, éticas, políticas e ideológicas dentre outras, envolvidas na leitura crítica de
textos verbais e de outras produções culturais.

Reconstrução e reflexão
sobre as condições de
produção e recepção dos
textos pertencentes a
diferentes gêneros e que
circulam nas diferentes
mídias e esferas/campos de
atividade humana

Analisar as diferentes formas de manifestação da compreensão ativa (réplica ativa) dos textos que circulam nas redes
sociais, blogs/microblog, sites e afins e os gêneros que conformam essas práticas de linguagem, como: comentário, carta de leitor,
post em rede social33, gif, meme, fanfic, vlogs variados, political remix, charge digital, paródias de diferentes tipos, vídeos-minuto,
e-zine, fanzine, fanvídeo, vidding, gameplay, walkthroug, detonado, machinima, trailer honesto, playlists comentadas de diferentes
tipos etc., de forma a ampliar a compreensão de textos que pertencem a esses gêneros e a possibilitar uma participação mais
qualificada do ponto de vista ético, estético e político nas práticas de linguagem da cultura digital.
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Identificar e refletir sobre as diferentes perspectivas ou vozes presentes nos textos e sobre os efeitos de sentido do uso do
Dialogia e relação entre discurso direto, indireto, indireto livre, citações etc.
Estabelecer relações de intertextualidade e interdiscursividade que permitam a identificação e compreensão dos diferentes
textos
posicionamentos e/ou perspectivas em jogo, do papel da paráfrase e de produções como as paródias e a estilizações.
Estabelecer relações entre as partes do texto, identificando repetições, substituições e os elementos coesivos que
Reconstrução
da
textualidade, recuperação e contribuem para a continuidade do texto e sua progressão temática.
Estabelecer relações lógico-discursivas variadas (identificar/distinguir e relacionar fato e opinião; causa/efeito; tese/
análise da organização
argumentos;
problema/solução; definição/exemplosetc.).
textual, da progressão
Selecionar e hierarquizar informações, tendo em vistaas condições de produção e recepção dos textos.
temática e estabelecimento
de relações entre as partes
dotexto
Reflexão crítica sobre as
Refletir criticamente sobre a fidedignidade das informações, as temáticas, os fatos, os acontecimentos, as questões
temáticas tratadas e controversas presentes nos textos lidos, posicionando-se.
validade das informações
Identificar implícitos e os efeitos de sentido decorrentes de determinados usos expressivos da linguagem, da pontuação e
Compreensão dos efeitos de de outras notações, da escolha de determinadas palavras ou expressões e identificar efeitos de ironia ouhumor.
Identificar e analisar efeitos de sentido decorrentes de escolhas e formatação de imagens (enquadramento, ângulo/vetor,
sentido provocados pelos
usos de recursos linguísticos cor, brilho, contraste), de sua sequenciação (disposição e transição, movimentos de câmera, remix) e da performance – movimentos
e multissemióticos em textos do corpo, gestos, ocupação do espaço cênico e elementos sonoros (entonação, trilha sonora, sampleamento etc.) que nela se
pertencentes a gêneros relacionam.
Identificar e analisar efeitos de sentido decorrentes de escolhas de volume, timbre, intensidade, pausas, ritmo, efeitos
diversos
sonoros, sincronização etc. em artefatos sonoros.
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Selecionar procedimentos de leitura adequados adiferentes
objetivos e interesses, levando em conta características do gênero e suporte do texto, de forma a poder proceder a uma
leitura autônoma em relação a temas familiares.
Estabelecer/considerar os objetivos deleitura.
Estabelecer relações entre o texto e conhecimentosprévios, vivências, valores ecrenças.
Estabelecer expectativas (pressuposiçõesantecipadoras dos sentidos, da forma e da função do texto), apoiando-se em seus
conhecimentos prévios sobre gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos,
imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura
de textos.
Localizar/recuperar informação.
Inferir ou deduzir informaçõesimplícitas.
Inferiroudeduzir,pelocontextosemânticooulinguístico,osignificado de palavras ou expressõesdesconhecidas.
Identificar ou selecionar, em função do contexto de ocorrência, a acepção mais adequada de um vocábulo ouexpressão.
Apreender os sentidos globais dotexto.
Reconhecer/inferir o tema.

Articular o verbal com outras linguagens – diagramas, ilustrações, fotografias, vídeos, arquivos sonoros etc. –
reconhecendo relações de reiteração, complementaridadeou contradição entre o verbal e as outras linguagens.
Buscar, selecionar, tratar, analisar e usar informações, tendo em vista diferentes objetivos.
Manejar de forma produtiva a não linearidade da leiturade hipertextos e o manuseio de várias janelas, tendo em vista os
objetivos de leitura.
Mostrar-se interessado e envolvido pela leitura de livros de literatura, textos de divulgação científica e/ou textos
jornalísticos que circulam em várias mídias.
Mostrar-se ou tornar-se receptivo a textos que rompam com seu universo de expectativa, que representem um desafio em
Adesão às práticas de leitura relação às suas possibilidades atuais e suas experiências anteriores de leitura, apoiando- sen as marcas linguísticas,em seu
conhecimento sobre os gêneros e a temática e nas orientações dadas pelo professor.
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7.3.3 O Eixo da Produção de Textos
Compreende as práticas de linguagem relacionadas à interação e à autoria (individual ou coletiva) do texto escrito, oral e multissemiótico, com diferentes finalidades e
projetos enunciativos como, por exemplo, construir um álbum de personagens famosas, de heróis/heroínas ou de vilões ou vilãs; produzir um almanaque que retrate as
práticas culturais da comunidade; narrar fatos cotidianos, de forma crítica, lírica ou bem-humorada em uma crônica; comentar e indicar diferentes produções culturais por
meio de resenhas ou de playlists comentadas; descrever, avaliar e recomendar (ou não) um game em uma resenha, gameplay ou vlog; escrever verbetes de curiosidades
científicas; sistematizar dados de um estudo em um relatório ou relato multimidiático de campo; divulgar conhecimentos específicos por meio de um verbete de
enciclopédia digital colaborativa; relatar fatos relevantes para a comunidade em notícias; cobrir acontecimentos ou levantar dados relevantes para a comunidade em uma
reportagem; expressar posição em uma carta de leitor ou artigo de opinião; denunciar situações de desrespeito aos direitos por meio de fotorreportagem, fotodenúncia,
poema, lambe-lambe, microrroteiro, dentre outros.
Refletir sobre diferentes contextos e situações sociais em que se produzem textos e sobre as diferenças em termos formais,
estilísticos e linguísticos que esses contextos determinam, incluindo-se aí a multissemiose e características da conectividade (uso de
Consideração e reflexão hipertextos e hiperlinks, dentre outros, presentes nos textos que circulam em contexto digital).
sobre as condições de
Analisar as condições de produção do texto no que diz respeito ao lugar social assumido e à imagem que se pretende passar a
produção dos textos que respeito de si mesmo; ao leitor pretendido; ao veículo ou à mídia em que o texto ou produção cultural vai circular;
regem a circulaçãode
ao contexto imediato e ao contexto sócio-histórico mais geral; ao gênero do discurso/campo de atividade em questão etc.
diferentes gêneros
Analisar aspectos sociodiscursivos, temáticos, composicionais e estilísticos dos gêneros propostos para a produção de textos,
nasdiferentes mídias estabelecendo relações entre eles.
ecampos de atividade
humana

Orquestrar as diferentes vozes nos textos pertencentes aos gêneros literários, fazendo uso adequado da “fala” do narrador, do discurso
direto, indireto e indireto livre.
Dialogia e relação entre
textos

Estabelecer relações de intertextualidade para explicitar, sustentar e qualificar posicionamentos, construir e referendar explicações e
relatos, fazendo usos de citações e paráfrases, devidamente marcadas e para produzir paródias e estilizações.
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Alimentação temática

Construção da
textualidade

Selecionar informações e dados, argumentos e outras referências em fontes confiáveis impressas e digitais, organizando em roteiros ou
outros formatos o material pesquisado, para que o texto a ser produzido tenha um nível de aprofundamento adequado (para além do senso
comum, quando for esse o caso) e contemple asustentação das posições defendidas.
Estabelecer relações entre as partes do texto, levando em conta a construção composicional e o estilo do gênero, evitando repetições e
usando adequadamente elementos coesivos que contribuam para a coerência, a continuidade do texto e sua progressão temática.
Organizar e/ou hierarquizar informações, tendo em vista as condições de produção e as relações lógico discursivas em jogo: causa/efeito;
tese/argumentos; problema/solução; definição/exemplos etc.
Usar recursos linguísticos e multissemióticos deforma articulada e adequada, tendo em vista o contexto de produção do texto, a construção
composicional e o estilo do gênero e os efeitos de sentido pretendidos.

Utilizar, ao produzir textos, os conhecimentos dos aspectos notacionais – ortografia padrão, pontuação adequada, mecanismos de
concordância nominal e verbal, regência verbal etc., sempre que o contexto exigir o uso danorma-padrão.

Aspectos notacionais
e
gramaticais

Desenvolver estratégias de planejamento, revisão, edição, reescrita/redesign e avaliação de textos, considerando-se sua adequação aos
contextos em que foram produzidos, ao modo (escrito ou oral; imagem estática ou em movimento etc.), à variedade linguística e/ou
semioses apropriadas a esse contexto, os enunciadores envolvidos, o gênero, o suporte, a esfera/ campo de circulação, adequação à normaEstratégias de produção padrão etc.
Utilizar softwares de edição de texto, de imagem e de áudio para editar textos produzidos em várias mídias, explorando os recursos
multimídias disponíveis.

7.3.4 O Eixo da Oralidade
Compreende as práticas de linguagem que ocorrem em situação oral com ou sem contato face a face, como aula dialogada, web conferência, mensagem gravada, spot de
campanha, jingle, seminário, debate, programa de rádio, entrevista, declamação de poemas (com ou sem efeitos sonoros), peça teatral, apresentação de cantigas e canções,
playlist comentada de músicas, vlog de game, contação de histórias, diferentes tipos de podcasts e vídeos, dentre outras. Envolve também a oralização de textos em
situações socialmente significativas e interações e discussões envolvendo temáticas e outras dimensões linguísticas do trabalho nos diferentes campos de atuação. O
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tratamento das práticas orais compreende:
TRATAMENTO DAS PRÁTICAS ORAIS
Consideração e reflexão Refletir sobre diferentes contextos e situações sociais em que se produzem textos orais e sobre as diferenças em termos formais,
sobre as condições de
estilísticos e linguísticos que esses contextos determinam, incluindo-se aí a multimodalidade e amultissemiose.
produção dos textos orais Conhecer e refletir sobre as tradições orais e seus gêneros, considerando-se as práticas sociais em que tais textos surgem ese
que regem a circulação
perpetuam, bem como os sentidos que geram.
de diferentes
gêneros nas diferentes
mídias e campos de
atividade humana

Compreensão de textos
orais

Proceder a uma escuta ativa, voltada para questões relativas ao contexto de produção dos textos, para o conteúdo em questão, para a
observação de estratégias discursivas e dos recursos linguísticos e multissemióticos mobilizados, bem como doselementos
paralinguísticos e cinésicos.

Produção de textos orais

Produzir textos pertencentes a gêneros orais diversos,considerando-se aspectos relativos ao planejamento, à produção, ao redesign,
à avaliação das práticas realizadas em situações de interação social específicas.

Compreensão dos efeitos
de sentidos provocados
pelos usos de recursos
linguísticos e
multissemióticos em
textos pertencentes a
gêneros
diversos

Identificar e analisar efeitos de sentido decorrentes de escolhas de volume, timbre, intensidade, pausas, ritmo, efeitos sonoros,
sincronização, expressividade, gestualidade etc. e produzir textos levando em conta efeitos possíveis.
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Estabelecer relação entre fala e escrita, levando-se em conta o modo como as duas modalidades se articulam em diferentes gêneros
e práticas de linguagem (como jornal de TV, programa de rádio, apresentação de seminário, mensagem instantânea etc.), as
semelhanças e as diferenças entre modos de falar e de registrar o escrito e os aspectos sociodiscursivos, composicionais e linguísticos
de cada modalidade sempre relacionados com os gêneros emquestão.
Oralizar o texto escrito, considerando-se as situações sociais em que tal tipo de atividade acontece, seus elementos paralinguísticos e
Relação entre fala e
cinésicos, dentre outros.
escrita
Refletir sobre as variedades linguísticas, adequandosua produção a esse contexto.

7.3.5 Eixo da Análise Linguística/Semiótica
Envolve os procedimentos e estratégias (meta) cognitivas de análise e avaliação consciente, durante os processos de leitura e de produção de textos (orais, escritos e
multissemióticos), das materialidades dos textos, responsáveis por seus efeitos de sentido, seja no que se refere às formas de composição dos textos, determinadas pelos
gêneros (orais, escritos e multissemióticos) e pela situação de produção, seja no que se refere aos estilos adotados nos textos, com forte impacto nos efeitos de sentido.
Assim, no que diz respeito à linguagem verbal oral e escrita, as formas de composição dos textos dizem respeito à coesão, coerência e organização da progressão temática
dos textos, influenciadas pela organização típica (forma de composição) do gênero em questão.
No caso de textos orais, essa análise envolverá também os elementos próprios da fala como ritmo, altura, intensidade, clareza de articulação, variedade linguística adotada,
estilização etc. , assim como os elementos paralinguísticos e cinésicos postura, expressão facial, gestualidade etc. No que tange ao estilo, serão levadas em conta as
escolhas de léxico e de variedade linguística ou estilização e alguns mecanismos sintáticos e morfológicos, de acordo com a situação de produção, a forma e o estilo
degênero.
Já no que diz respeito aos textos multissemióticos, a análise levará em conta as formas de composição e estilo de cada uma das linguagens que os integram, tais como
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plano/ângulo/lado, figura/fundo, profundidade e foco, cor e intensidade nas imagens visuais estáticas, acrescendo, nas imagens dinâmicas e performances, as
características de montagem, ritmo, tipo de movimento, duração, distribuição no espaço, sincronização com outras linguagens, complementaridade e interferência etc.
ou tais como ritmo, andamento, melodia, harmonia, timbres, instrumentos, sampleamento, na música.
Os conhecimentos grafofônicos, ortográficos, lexicais, morfológicos, sintáticos, textuais, discursivos, sociolinguísticos e semióticos que operam nas análises
linguísticas e semióticas necessárias à compreensão e à produção de linguagens estarão, concomitantemente, sendo construídos durante o Ensino Fundamental. Assim,
as práticas de leitura/escuta e de produção de textos orais, escritos e multissemióticos oportunizam situações de reflexão sobre a língua e as linguagens de uma forma
geral, em que essas descrições, conceitos e regras operam e nas quais serão concomitantemente construídos: comparação entre definições que permitam observar
diferenças de recortes e ênfases na formulação de conceitos e regras comparação de diferentes formas de dizer “a mesma coisa” e análise dos efeitos de sentido que
essas formas podem trazer/ suscitar; exploração dos modos de significar dos diferentes sistemas semióticos etc.
EFEITOS DE SENTIDO DA SIGNIFICAÇÃO DAS PALAVRAS NO TEXTO

Morfossintaxe

Sintaxe

Semântica

Conhecer as classes de palavras abertas (substantivos, verbos, adjetivos e advérbios) e fechadas (artigos, numerais, preposições,
conjunções, pronomes) e analisar suas funções sintático-semânticas nas orações e seu funcionamento (concordância, regência).
Perceber o funcionamento das flexões (número, gênero, tempo, pessoa etc.) de classes gramaticais em orações (concordância).
Correlacionar as classes de palavras com as funções sintáticas (sujeito, predicado, objeto, modificador etc.).

Conhecer e analisar as funções sintáticas (sujeito, predicado, objeto, modificador etc.).
Conhecer e analisar a organização sintática canônica das sentenças do português do Brasil e relacioná-la à organização de períodos
compostos (por coordenação e subordinação).
Perceber a correlação entre os fenômenos de concordância, regência e retomada (progressão temática – anáfora, catáfora) e a organização
sintática das sentenças do português do Brasil.

Conhecer e perceber os efeitos de sentido nos textos decorrentes de fenômenos léxico-semânticos, tais como aumentativo/diminutivo;
sinonímia/antonímia; polissemia ou homonímia; figuras de linguagem; modalizações epistêmicas, deônticas, apreciativas; modos e
aspectos verbais.
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Variação
linguística

Conhecer algumas das variedades linguísticas do português do Brasil e suas diferenças fonológicas, prosódicas, lexicais e sintáticas,
avaliando seus efeitos semânticos.
Discutir, no fenômeno da variação linguística, variedades prestigiadas e estigmatizadas e o preconceito linguístico que as cerca,
questionando suas bases de maneira crítica.

Elementos
notacionais da
escrita

Conhecer as diferentes funções e perceber os efeitos de sentidos provocados nos textos pelo uso de sinais de pontuação (ponto final,
ponto de interrogação, ponto de exclamação, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos) e de pontuação e sinalização dos diálogos (dois pontos,
travessão, verbos de dizer).
Conhecer a acentuação gráfica e perceber suas relações com aprosódia.
Utilizar os conhecimentos sobre as regularidades e irregularidades ortográficas do português do Brasil na escrita de textos.

Os eixos apresentados relacionam-se com práticas de linguagem situadas. Em função disso, outra categoria organizadora do currículo que se articula com as práticas
são os campos de atuação em que essas práticas se realizam. Assim, na BNCC, a organização das práticas de linguagem (leitura de textos, produção de textos,
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oralidade e análise linguística/semiótica) por campos de atuação aponta para a importância da contextualização
do conhecimento escolar, para a ideia de que essas práticas derivam de situações da vida social e, ao mesmo
tempo, precisam ser situadas em contextos significativos para os estudantes.
Campos
de
atuação:
São
cinco
os
campos
de
atuaçãoconsiderados:Campodavidacotidiana(somenteanosiniciais),Campoartístico-literário,
Campo das
práticas de 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.
Anos
Anos finais
iniciais
Campo da vida cotidiana
Campo artístico-literário
Campo artístico-literário
Campo das práticas de estudo e pesquisa
Campo das práticas de estudo e pesquisa
Campo jornalístico-midiático
Campo da vida pública
Campo de atuação na vida pública
No componente Língua Portuguesa, amplia-se o contato dos estudantes com gêneros textuais relacionados a
vários campos de atuação e a várias disciplinas, partindo-se de práticas de linguagem já vivenciadas pelos
jovens para a ampliação dessas práticas, em direção a novas experiências. Como consequência do trabalho
realizado em etapas anteriores de escolarização, os adolescentes e jovens já conhecem e fazem uso de gêneros
que circulam nos campos das práticas artístico-literárias, de estudo e pesquisa, jornalístico/midiático, de
atuação na vida pública e campo da vida pessoal, cidadãs, investigativas.
Aprofunda-se, nessa etapa, o tratamento dos gêneros que circulam na esfera pública, nos campos jornalísticomidiático e de atuação na vida pública. No primeiro campo, os gêneros jornalísticos – informativos e opinativos
– e os publicitários são privilegiados, com foco em estratégias linguístico- discursivas e semióticas voltadas
para a argumentação e persuasão. Para além dos gêneros, são consideradas práticas contemporâneas de curtir,
comentar, redistribuir, publicar notícias, curar etc. e tematizadas questões polêmicas envolvendo as dinâmicas
das redes sociais e os interesses que movem a esfera jornalística-midiática. A questão da confiabilidade da
informação, da proliferação de fake news, da manipulação de fatos e opiniões têm destaque e muitas das
habilidades se relacionam com a comparação e análise denotícias em diferentes fontes e mídias, com análise
de sites e serviços checadores de notícias e como exercício da curadoria, estando previsto o uso de ferramentas
digitais de curadoria. A proliferação do discurso de ódio também é tematizada em todos os anos e habilidades
relativas ao trato e respeito com o diferente e com a participação ética e respeitosa em discussões e debates de
ideias são consideradas.
Além das habilidades de leitura e produção de textos já consagradas para o impresso são contempladas
habilidades para o trato como hipertext o e também com ferramentas de edição de textos, áudio e vídeo e
produções que podem prever postagem de novos conteúdos locais que possam ser significativos para a escola
ou comunidade ou apreciações e réplicas a publicações feitas por outros. Trata-se de promover uma formação
que faça frente a fenômenos como o da pós-verdade, o efeito bolha e proliferação de discursos de ódio, que
possa promover uma sensibilidade para com os fatos que afetamdrasticamente a vida de pessoas e prever um
trato ético com o debate deideias. Como já destacado, além dos gêneros jornalísticos, também são considerados
nesse campo os publicitários, estando previsto o tratamento de diferentes peças publicitárias, envolvidas em
campanhas, para além do anúncio publicitário e a propaganda impressa, o que supõe habilidades para lidar
com a multissemiose dos textos e com as várias mídias. Análise dos mecanismos e persuasão ganham destaque,
o que também pode ajudar a promover um consumo consciente.
No campo de atuação da vida pública ganham destaque os gêneros legais e normativos – abrindo-se espaço
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para aqueles que regulam a convivência em sociedade, como regimentos (da escola, da salade aula) e estatutos
e códigos (Estatuto da Criança e do Adolescente e Código de Defesa do Consumidor, Código Nacional de
Trânsito etc.), até os de ordem mais geral, como a Constituição e a Declaração dos Direitos Humanos, sempre
tomados a partir de seus contextos de produção, o que contextualiza e confere significado a seus preceitos.
Trata-se de promover uma consciência dos direitos, uma valorização dos direitos humanos e a formação de
uma ética da responsabilidade (o outro tem direito a uma vida digna tanto quanto eu tenho) progressão dos
conhecimentos marcada pela indicação do que se operacionaliza na leitura, escrita, oralidade. Nesse processo,
procedimentos e gêneros de apoio à compreensão são propostos em todos os anos.
Esses textos servirão de base para a reelaboração de conhecimentos, a partir da elaboração de textos- síntese,
como quadro-sinópticos, esquemas, gráficos, infográficos, tabelas, resumos, entre outros, que permitem o
processamento e a organização de conhecimentos em práticas de estudo e de dados levantados em diferentes
fontes de pesquisa. Será dada ênfase especial a procedimentos de busca, tratamento e análise de dados e
informações e a formas variadas de registro e socialização de estudos e pesquisas, que envolvem não só os
gêneros já consagrados, como apresentação oral e ensaio escolar, como também outros gêneros da cultura
digital – relatos multimidiáticos, verbetes de enciclopédias colaborativas, vídeos-minuto etc.
Trata-se de fomentar uma formação que possibilite o trato crítico e criterioso das informações e dados. No
âmbito do Campo artístico-literário, trata-se de possibilitar o contato com as manifestações artísticas em geral,
e, de forma particular e especial, com a arte literária e de oferecer as condições para que se possa reconhecer,
valorizar e fruir essas manifestações. Está em jogo a continuidade da formação do leitor literário, com especial
destaque para o desenvolvimento da fruição, de modo a evidenciar a condição estética desse tipo de leitura e
de escrita.
Para que a função utilitária da literatura e da arte em geral possa dar lugar à sua dimensão humanizadora,
transformadora e mobilizadora, é preciso supor e, portanto, garantir a formação de um leitor-fruidor, ou seja,
de um sujeito que seja capaz de se implicar na leitura dos textos, de “desvendar” suas múltiplas camadas de
sentido, de responder às suas demandas e de firmar pactos de leitura. Para tanto, as habilidades, no que tange
à formação literária, envolvem conhecimentos de gêneros narrativos e poéticos que podem ser desenvolvidos
em função dessa apreciação e que dizem respeito, no caso da narrativa literária, a seus elementos (espaço,
tempo,personagens); às escolhas que constituem o estilo nos textos, na configuração do tempo e do espaço e
na construção dos personagens; aos diferentes modos de se contar uma história (em primeira ou terceira pessoa,
por meio de um narrador personagem, com pleno ou parcial domínio dos acontecimentos); à polifonia própria
das narrativas, que oferecem níveis de complexidade a serem explorados em cada ano da escolaridade; ao
fôlego dos textos. No caso da poesia, destacam-se, inicialmente, os efeitos de sentido produzidos por recursos
de diferentes naturezas, para depois se alcançar a dimensão imagética, constituída de processos metafóricos e
metonímicos muito presentes na linguagem poética.
Ressalta-se, ainda, a proposição de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que concorrem para a
capacidade dos estudantes de relacionarem textos, percebendo os efeitos de sentidos decorrentes da
intertextualidade temática e da polifonia resultante da inserção explícita ou não de diferentes vozes nos textos.
A relação entre textos e vozes se expressa, também, nas práticas de compartilhamento que promovem a escuta
e a produção de textos, de diferentes gêneros e em diferentes mídias, que se prestam à expressão das
preferências e das apreciações do que foilido/ouvido/assistido. Por fim, destaque-se a relevância desse campo
para o exercício da empatia e do diálogo, tendo em vista a potência da arte e da literatura como expedientes
que permitem o contato com diversificados valores, comportamentos, crenças, desejos e conflitos, o que
contribui para reconhecer e compreender modos distintos de ser e estar no mundo e, pelo reconhecimento do
que é diverso, compreender a si mesmoe desenvolver uma atitude de respeito e valorização do que é diferente.
Os campos de atuação considerados em cada segmento já contemplam um movimento de progressão que parte
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das práticas mais cotidianas em que a circulação de gêneros orais e menos institucionalizados é maior (Campo
da vida cotidiana), em direção a práticas e gêneros mais institucionalizados, com predomínio da escrita e do
oral público (demais campos).
Para cada campo de atuação, os objetos de conhecimento e as habilidades estão organizados a partir das práticas
de linguagem e distribuídos pelos nove anos em dois segmentos (Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Ensino
Fundamental – Anos Finais), dadas as especificidades de cada segmento.
As habilidades são apresentadas segundo a necessária continuidade das aprendizagens ao longo dos anos,
crescendo progressivamente em complexidade. Acrescente-se que, embora as habilidades estejam agrupadas
nas diferentes práticas, essas fronteiras são tênues, pois, no ensino, e também na vida social, estão intimamente
interligadas.
Assim, as habilidades devem ser consideradas sob as perspectivas da continuidade das aprendizagens e da
integração dos eixos organizadores e objetos de conhecimento ao longo dos anos de escolarização.
Por esses motivos, optou-se por apresentar os quadros de habilidades em blocos:
(1º ao 5º ano; 1º e 2º anos; 3º ao 5º ano; 6º ao 9º ano; 6º e 7º anos; e 8º e 9º anos), sem que isso represente
qualquer tipo de normatização de organização em ciclos

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
813 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

PRÁTICAS SITUADAS DE LINGUAGEM
Relacionar o texto com suas condições de produção, seu contexto sócio-histórico de circulação e com os projetos de dizer: leitor e
leitura previstos, objetivos, pontos de vista e perspectivas em jogo, papel social do autor, época, gênero do discurso e esfera/campo em
questão e etc.

Reconstrução e reflexão
sobre as condições de
produção e recepçãodos
textos pertencentes a
diferentes gêneros e que
circulam nas diferentes
mídias e esferas/campos de
atividade humana

Analisar a circulação dos gêneros do discurso nos diferentes campos de atividade, seus usos e funções relacionadas com as atividades
típicas do campo, seus diferentes agentes, os interesses em jogo e as práticas de linguagem em circulação e as relações de determinação
desses elementos sobre a construção composicional, as marcas linguísticas ligadas ao estilo e o conteúdo temático dos gêneros.
Refletir sobre as transformações ocorridas nos campos de atividades em função do desenvolvimento das tecnologias de comunicação e
informação, do uso do hipertexto e da hipermídia e do surgimento da Web 2.0: novos gêneros do discurso e novas práticas de linguagem
próprias da cultura digital, transmutação ou reelaboração dos gêneros em função das transformações pelas quais passam o texto (de
formatação e em função da convergência de mídias e do funcionamento hipertextual), novas formas de interação e de compartilhamento
de textos/ conteúdos/informações, reconfiguração do papel de leitor, que passa a ser também produtor, dentre outros, como forma de
ampliar as possibilidades de participação na cultura digital e contemplar os novos e os multiletramentos.
Fazer apreciações e valorações estéticas, éticas, políticas e ideológicas, dentre outras, envolvidas na leitura crítica de textos verbais
e de outras produções culturais.

Reconstrução e reflexão
sobre as condições de
produção e recepção dos
textos pertencentes a
diferentes gêneros e que
circulam nas diferentes
mídias e esferas/campos da
atividade humana

Analisar as diferentes formas de manifestação da compreensão ativa (réplica ativa) dos textos que circulam nas redes sociais,
blogs/microblog, sites e afins e os gêneros que conformam essas práticas de linguagem, como: comentário, carta de leitor, post em rede
social33, gif, meme, fanfic, vlogs variados, political remix, charge digital, paródias de diferentes tipos, vídeos-minuto, e-zine, fanzine,
fanvídeo, vidding, gameplay, walkthroug, detonado, machinima, trailer honesto, playlists comentadas de diferentes tipos etc., de forma
a ampliar a compreensão de textos que pertencem a esses gêneros e a possibilitar uma participaçã o mais qualificadado ponto de vista
ético, estético e político nas práticas de linguagem da cultura digital.
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Dialogia e relação entre
textos

Identificar e refletir sobre as diferentes perspectivas ou vozes presentes nos textos e sobre os efeitos de sentido do uso do discurso
direto, indireto, indireto livre, citações etc.

Estabelecer relações de intertextualidade e interdiscursividade que permitam a identificação e compreensão dos diferentes
posicionamentos e/ou perspectivas em jogo, do papel da paráfrase e de produções como as paródias e a estilizações.
Estabelecer
relações entre as partes do texto, identificando repetições, substituições e os elementos coesivos que contribuem para a
Reconstrução da
textualidade, recuperação e continuidade do texto e sua progressão temática.
análise da organização
Estabelecer relações lógico-discursivas variadas (identificar/distinguir relacionar fato e opinião; causa/efeito; tese/ argumentos;
textual, da progressão
temática e estabelecimento problema/solução; definição/exemplos etc.).
de relações entre as partes
Selecionar e hierarquizar informações, tendo em vistaas condições de produção e recepção dos textos.
do texto
Reflexão crítica sobre as
temáticas tratadas e
validade das informações
Compreensão dos efeitos de
sentido provocados pelos
usos de recursos
linguísticos e
multissemióticos em textos
pertencentes a
gênerosdiversos

Estratégias
e procedimentos
de leitura

Refletir criticamente sobre a fidedignidade das informações, as temáticas,os fatos, os acontecimentos, as questões controversas presentes
nos textos lidos, posicionando-se.
Identificar implícitos e os efeitos de sentido decorrentes de determinados usos expressivos da linguagem, da pontuação e de outras
notações, da escolha de determinadas palavras ou expressões e identificar efeitos de ironia ou humor.
Identificar e analisar efeitos de sentido decorrentes de escolhas e formatação de imagens (enquadramento, ângulo/vetor, cor, brilho,
contraste), de sua sequenciação (disposição e transição, movimentos de câmera, remix) e da performance – movimentos do corpo,
gestos, ocupação do espaço cênico e elementos sonoros (entonação, trilha sonora, sampleamento etc.) que nelas serelacionam.
Identificar e analisar efeitos de sentido decorrentes de escolhas de volume, timbre, intensidade, pausas, ritmo, efeitos sonoros,
sincronização etc. em artefatos sonoros.
Selecionar procedimentos de leitura adequados a diferentes objetivos e interesses, levando em conta características do gênero e suporte
do texto, de forma a poder proceder a uma leitura autônoma em relação a temas familiares.
Estabelecer/considerar os objetivos de leitura.
Estabelecer relações entre o texto e conhecimentos prévios, vivências, valores e crenças.
Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos
prévios sobre gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da
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própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.
Localizar/recuperar informação.
Inferir ou deduzir informaçõesimplícitas.
Inferir ou deduzir, pelo contextos e mântico ou linguístico, o significado de palavras ou expressões desconhecidas.
Identificar ou selecionar, em função do contexto de ocorrência, a acepção mais adequada de um vocábulo ou expressão.
Apreender os sentidos globais dotexto.
Reconhecer/inferir o tema.
Articular o verbal com outras linguagens – diagramas, ilustrações, fotografias, vídeos, arquivos sonoros etc. – reconhecendo relações
de reiteração, complementaridade ou contradição entre o verbal e as outras linguagens.
Buscar, selecionar, tratar, analisar e usar informações, tendo em vista diferentes objetivos.
Manejar de forma produtiva a não linearidade da leiturade hipertextos e o manuseio de várias janelas, tendo em vista os objetivos de
leitura.
Mostrar-se interessado e envolvido pela leitura de livros de literatura, textos de divulgação científica e/ou textos jornalísticos que
circulam em várias mídias.
Adesão às práticas de leitura Mostrar-se ou tornar-se receptivo a textos que rompam com seu universo de expectativa, que representem um desafio em relação às
suas possibilidades atuais e suas experiências anteriores de leitura, apoiando- se nas marcas linguísticas, em seu conhecimento sobre os
gêneros, na temática e nas orientações dadas pelo professor.

7.3.6 Organizador Curricular
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O organizador curricular é um dispositivo de referência que permite enxergar a criança 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. Nesse processo, é fundamental criar vínculos entre o conhecimento que os alunos já trazem de
suas realidades com os conteúdos/saberes que ele deseja desenvolver. Importa compreender o organizador curricular como dispositivo de
referência para construção de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da criança e para aampliação do campo das orientações metodológicas.

ÁREA LINGUAGEM
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS
1. Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de
construção de identidades de seus usuários e da comunidade a que pertencem.
2. Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social, 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.
3. Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia,
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ﬂuência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo.
4. Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos.
5. Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequados à situação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso/gênero
textual.
6. Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em
relação a conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais.
7. Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias.
8.Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos, interesses e projetos pessoais (estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa,
trabalho etc.).
9. Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para fruição, valorizando a literatura e outras manifestações
artístico-culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da
experiência com a literatura.
10. Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos (nos processos de
compreensão e produção), aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 6º AO 9º ANOS

PRÁTICAS DE LINGUAGEM–CAMPO DE ATUAÇÃO - CAMPOJORNALÍSTICO/MIDIÁTICO
–Trata-se, em relação a este Campo, de ampliar e qualificar a participação das crianças, adolescentes e jovens nas práticas relativas ao trato com a informação e opinião, que estão no centro da
esfera jornalística/midiática. Para além de construir conhecimentos e desenvolver habilidades envolvidas na escuta, leitura e produção de textos que circulam no campo, o que se pretende é propiciar
experiências que permitam desenvolver nos adolescentes e jovens a sensibilidade para que se interessem pelos fatos que acontecem na sua comunidade, na sua cidade e no mundo e afetam as vidas
das pessoas, incorporem em suas vidas a prática de escuta, leitura e produção de textos pertencentes a gêneros da esfera jornalística em diferentes fontes, veículos e mídias, e desenvolvam autonomia
e pensamento crítico para se situar em relação a interesses e posicionamentos diversos e possam produzir textos noticiosos e opinativos e participar de discussões e debates de forma ética e respeitosa.
HABILIDADES DO CAMPOJORNALÍSTICO/MIDIÁTICO
Vários são os gêneros possíveis de serem contemplados em atividades de leitura e produção de textos para além dos já trabalhados nos anos iniciais do Ensino Fundamental (notícia, álbum noticioso,
carta de leitor, entrevista etc.): reportagem, reportagem multimidiática, fotorreportagem, foto-denúncia, artigo de opinião, editorial, resenha crítica,
crônica,comentário,debate,vlognoticioso,vlogcultural,meme,charge,chargedigital,politicalremix,anúnciopublicitário,propaganda,jingle,spot,dentreoutros. A referência geral é que, em cada ano,
contemplem-se gêneros que lidem com informação, opinião e apreciação, gêneros mais típicos dos letramentos da letra e do impresso e gêneros multissemióticos e hipermidiáticos, próprios da
cultura digital e das culturasjuvenis.
Diversos também são os processos, ações e atividades que podem ser contemplados em atividades de uso e reflexão: curar, seguir/ser seguido, curtir, comentar, compartilhar, remixar etc. Ainda
com relação a esse campo, trata-se também de compreender as formas de persuasão do discurso publicitário, o apelo ao consumo, as diferenças entre vender um produto e “vender” uma ideia, entre
anúncio publicitário e propaganda.
Práticas de
linguagem

Competências
específicas

Objetos de conhecimento

3, 6, 7, 8, 10
Leitura

Práticas de
linguagem

Apreciação e réplica
Relação entre gêneros e mídias

Competências
específicas

Objetos de
conhecimento

Habilidades

Procedimentos
metodológicos
(EF69LP01) Diferenciar liberdade de expressão de discursos de ódio, Roda deconversa
posicionando-se contrariamente a esse tipo de discurso e vislumbrando Debates
possibilidades de denúncia quando for o caso.
Leitura de textos
(EF69LP02) Analisar e comparar peças publicitárias variadas (cartazes, jornalísticos/ midiáticos
folhetos, outdoor, anúncios e propagandas em diferentes mídias, spots, jingle, Pesquisa nainternet
vídeos etc.), de forma a percebera articulação entre elas em campanhas, Leitura de textos
as especificidades das várias semioses e mídias, a adequação dessas peças ao publicitários
público-alvo, aos objetivos doanunciante e/ou da campanha e à construção Debate
composicional e estilo dos gêneros em questão, como forma de ampliar suas Produção de texto publicitário
possibilidades de compreensão (e produção) de textos pertencentes aesses Uso da sala devídeo
gêneros.

Habilidades

Procedimentos metodológicos
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Estratégia de leitura: (EF69LP03) Identificar, em notícias, o fato central, suas principais circunstâncias Roda de conversa sobre o temaabordado;
apreender os sentidos e eventuais decorrências; em reportagens e fotorreportagens o fato ou a temática Uso do laboratório de informáticapara
retratada e a perspectiva de abordagem, em entrevistas os principais pesquisa;
globais do texto
temas/subtemas abordados, explicações dadas ou teses defendidas em relação a Leitura e interpretação denotícia;
esses subtemas; em tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia ou humor presente. Aula expositiva dialogada.
3, 6, 7, 8, 10
Efeitos de sentido
Leitura

Leitura

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Reconstrução das
9, 10
condições de
produção
e
circulação e
adequação do
texto
à
construção
composicional e
ao estilo de
gênero (Lei,
código, estatuto,
regimento eetc.)

Leitura
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
10
Apreciação e réplica

(EF69LP04) Identificar e analisar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão Roda deconversa;
nos textos publicitários, relacionando as estratégias de persuasãoe apelo ao Produção detexto;
consumo com os recursos linguístico-discursivos utilizados, como imagens, tempo Acesso ao laboratório de informática com ou
verbal, jogos de palavras, figuras de linguagem etc., com vistas a fomentar práticas sem o uso deinternet;
de consumo conscientes.
Aula expositiva e dialogada;
(EF69LP05) Inferir e justificar, emtextos multissemióticos – tirinhas, charges, Uso do laboratório de informática com ou
memes, gifs etc. –, o efeito de humor, ironia e/ou crítica pelo uso ambíguo de sem o acesso à internet;
palavras, expressões ou imagens ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos, Produção de tirinhas, charges ememes.
de pontuação etc.

(EF69LP20)Identificar, tendo em vista o contexto de produção, a forma de
organização dos textos normativos e legais, a lógica de hierarquização de seusLeitura e análise de documentos como:
Regimento da escola, Estatuto da Criança e
itens e subitens e suas partes: parte inicial (título–nome e data–e ementa),
do Adolescente (ECA);Estatuto da
blocos de artigos (parte, livro, capítulo, seção, subseção), artigos (caput eJuventude, Estatuto do Idoso; Constituição
parágrafos e incisos) e parte final (disposições pertinentes à suaFederal (CF), Declaração Universal dos
implementação) e analisar efeitos de sentido causados pelo uso deDireitos Humanos.
vocabulário técnico, pelo uso do imperativo, de palavras e expressões que
indicam circunstâncias, como advérbios e locuções adverbiais, de palavras
que indicam generalidade, como alguns pronomes indefinidos, de forma a
poder compreender o caráter imperativo, coercitivo e generalista das leis e de
outras formas de regulamentação.

(EF69LP21)Posicionarse em relação a conteúdos veiculados em práticas não
institucionalizadas de participação social, sobretudo àquelas vinculadas a
manifestaçõesartísticas, produções culturais, intervenções urbanas e práticas
próprias das culturas juvenis que pretendam denunciar, expor uma problemática ou
“convocar” para uma reflexão/ação, relacionando esse texto/produção com seu
contexto de produção e relacionando as partes e semioses presentes para a
construção de sentidos.

Apreciação e análise crítica de diversos
textos e obras artísticas produzidas em
nossa cultura local, regional, em nosso país,
bem como de outras nações.
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Leitura
Reconstrução
1, 2, 3, 5, 6, 7, 9,
das condições de
10
produçãoe
recepção dos textos e
adequação do texto à
construção
composicional e ao
estilo de gênero
Leitura

1, 2, 3, 5, 6, 7, 9,
10

Relação entre textos

Leitura

1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, Apreciação e réplica
10

Leitura

1, 2, 3, 5, 6, 7, 9,
Estratégias
e
10
procedimentos de
leitura
Relação do verbal
com outras semioses
Procedimentos e
gêneros de apoio à
compreensão

Leitura

1, 2, 3, 5, 6, 7, 9,
Estratégias e
10
procedimentos de
leitura
Relação do verbal com
outras semioses
Procedimentos e
gênerosdeapoio à
compreensão

(EF69LP29) Refletir sobre a relação entre os contextos de produção dos
gêneros de divulgação científica – texto didático, artigo de divulgação
científica, reportagem de divulgação científica, verbete de enciclopédia
(impressa e digital),esquema, infográfico (estático e animado), relatório, relato
multimidiático de campo, podcasts e vídeos variados de divulgação científica
etc. – e os aspectos relativos à construção composicional e às marcas
linguísticas características desses gêneros, de forma a ampliar suas
possibilidades de compreensão (e produção) de textos pertencentes a esses
gêneros.

(EF69LP30) Comparar, com a ajuda do professor, conteúdos, dados e
informações de diferentes fontes, levando em conta seus contextos de
produção e referências, identificando coincidências, complementaridades
e contradições, de forma a poder identificarerros/ imprecisões conceituais,
compreender e posicionar-se criticamente sobre os conteúdos e
informações em questão.
(EF69LP31) Utilizar pistas linguísticas – tais como “em
primeiro/segundo/terceiro lugar”, “por outro lado”, “dito de outro modo”,
isto é”, “por exemplo” – para compreender a hierarquização das
proposições, sintetizando o conteúdo dos textos.
(EF69LP32) Selecionar informações e dados relevantes de fontes diversas
(impressas, digitais, orais etc.), avaliando a qualidade e a utilidade dessas
fontes, e organizar, esquematicamente, com ajuda do professor, as
informações necessárias (sem excedê-las) com ou sem apoio de
ferramentas digitais, em quadros, tabelas ou gráficos.

EF69LP34) Grifar as partes essenciais do texto, tendo em vista os objetivos
de leitura, produzir marginalias (ou tomar notas em outro suporte), sínteses
organizadas em itens, quadro sinóptico, quadro comparativo, esquema, resumo
ou resenha do texto lido (com ou sem comentário/análise), mapa conceitual,
dependendo do que for mais adequado, como forma de possibilitar uma maior
compreensão do texto, a sistematização de conteúdos e informações.
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Leitura
1, 2, 4, 5

Leitura
1, 2, 4, 5

Leitura
1, 2, 4, 5

Leitura
1, 2, 4, 5

Leitura
1, 2, 4, 5

Reconstrução das
condições de
produção,
circulação e
recepção
Apreciação e réplica
Reconstrução das
condições de
produção,
circulação e
recepção
Apreciação e réplica
Reconstrução das
condições de
produção,
circulação e
recepção
Apreciação e réplica

(EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de
diferentes visões de mundo, em textos literários, reconhecendo nesses textos
formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas
e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção.

(EF69LP45) Posicionar-se criticamente em relação a textos pertencentes a gêneros
como quarta-capa, programa (de teatro, dança, exposição etc.), sinopse, resenha
crítica, comentário em blog/vlog cultural etc., para selecionar obras literárias e
outras manifestações artísticas (cinema, teatro, exposições, espetáculos, CDs, DVDs,
e etc.), diferenciando as sequências descritivas e avaliativas e reconhecendo-os
como gêneros que apoiam a escolha do livro ou produção cultural e consultandoos no momento de fazer escolhas, quando for o caso.
(EF69LP46) Participar de práticas de compartilhamento de leitura/recepção de obras
literárias/manifestações artísticas, como rodas de leitura, clubes de leitura, eventos
de contação de histórias, de leituras dramáticas, de apresentações teatrais, musicais
e de filmes, cine- clubes, festivais de vídeo, saraus, slams, canais de booktubers,
redes sociais temáticas (de leitores, de cinéfilos, de música e etc.), dentre outros,
tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva.

Reconstrução da
(EF69LP47) Analisar, em textos narrativos ficcionais, as diferentes formas de
textualidade e
composição próprias de cada gênero, os recursos coesivos que constroem a passagem
compreensão dos
do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica de cada gênero para a
efeitosde sentidos
caracterização dos cenários e dos personagens e os efeitos de sentido decorrentes
provocados pelos usos de dos tempos verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de enunciação e das variedades
recursos linguísticos e linguísticas (no discurso direto, se houver) empregados, identificando o enredo e
multissemióticos
o foco narrativo e percebendo como se estrutura a narrativa nos diferentes gêneros
e os efeitos de sentido decorrentes do foco narrativo típico de cada gênero, da
caracterização dos espaços físico e psicológico e dos tempos cronológico e
psicológico, das diferentes vozes no texto (do narrador, de personagens em
discurso direto e indireto), do uso de pontuação expressiva, palavras e expressões
conotativas e processos figurativos e do uso de recursos linguístico-gramaticais
próprios a cada gênero narrativo.
Reconstrução da
textualidade e
compreensão dos
efeitos de sentidos
provocados pelos
usos de recursos
linguísticos e
multissemióticos

(EF69LP48) Interpretar, em poemas, efeitos produzidos pelo uso de recursos
expressivos sonoros (estrofação, rimas, aliterações etc), semânticos (figuras de
linguagem, por exemplo), gráfico-espaciais (distribuição da mancha gráfica no
papel), imagens e sua relação como texto verbal.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
822 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

Leitura

1, 2, 4, 5

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 10
Produção
de

textos

Adesão às práticas de
leitura

Relação do texto
com o contexto
de produção
e experimentação
de papéis sociais

(EF69LP49) Mostrar-se interessado e envolvido pela leitura de livros de literatura e
por outras produções culturais do campo e receptivo a textos que rompam com seu
universo de expectativas, que representem um desafio em relação às suas
possibilidades atuais e suas experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas
marcas linguísticas, em seu conhecimento sobre os gêneros, a temática e nas
orientações dadas pelo professor.
(EF69LP06) Produzir e publicar notícias, foto denúncias, fotor reportagens, Roda de conversa e de leitura
reportagens, reportagens multimidiáticas, infográficos, podcasts noticiosos, Produção de textos jornalísticos
entrevistas, cartas de leitor, comentários, artigos de opinião de interesse local ou Web aula
global, textos de apresentação e apreciação de produção cultural – resenhas e outros Produção de jornal interno
próprios das formas de expressão das culturas juvenis, tais como vlogs e podcasts Produção de vocabulário com os novos
culturais, gameplay, detonado etc.– e cartazes, anúncios, propagandas, spots, termos midiáticos
jingles de campanhas sociais, dentre outros em várias mídias, vivenciando de Confecção de cartazes informativos
forma significativa o papel de repórter, de comentador, de analista, de crítico, de
editor ou articulista, de booktuber, de vlogger (vlogueiro) etc., como forma de
compreender as condições de produção que envolvem a circulação desses textos e
poder participar e vislumbrar possibilidades de participação nas práticas de
linguagem do campo jornalístico e do campo midiático de forma ética e
responsável, levando-se em consideração o contexto da Web 2.0, que amplia a
possibilidade de circulação dessestextose“funde”ospapéisdeleitor e autor, de
consumidor e produtor.
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Práticas de
linguagem

Competências Objetos de
específicas
conhecimento
Textualização

Habilidades

Procedimentos metodológicos

(EF69LP07) Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto Roda de conversa e de leitura;
produção e circulação – os enunciadores envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a Produção de texto em diferentes
circulação - ao modo (escrito ou oral; imagem estática ou em movimentoetc.), à variedade gêneros textuais;
Produção
linguística e/ousemiótica apropriada a esse contexto, à construção da textualidade Uso de laboratório de informática;
1, 2, 3, 4, 5,
relacionada às propriedades textuais e do gênero), utilizando estratégias de planejamento, Web aula.
de
elaboração, revisão,edição, reescrita/redesign e avaliação de textos, para com a ajuda do
6, 7, 10
professor e a colaboração dos colegas, corrigir e aprimorar as produções realizadas, fazendo
cortes, acréscimos, reformulações,correções de concordância, ortografia, pontuação em
textos
textos e editando imagens, arquivos sonoros, fazendo cortes,acréscimos, ajustes,
acrescentando/ alterando efeitos, ordenamentos etc.
Revisão/edição de
(EF69LP08) Revisar/editar o texto produzido – notícia, reportagem, resenha, artigo de Roda deconversa;
texto informativo e opinião, dentre outros – tendo em vista sua adequação ao contexto de produção, a mídia em Uso do computador para produzir
opinativo
questão, características do gênero, aspectos relativos à textualidade, a relação entre as
folheto,jornal, tirinhas de outros textos
diferentes semioses, a formatação e uso adequado das ferramentas de edição (de texto, foto,
jornalísticos;
áudio e vídeo, dependendodo caso) e adequação à norma culta.
Produção de texto jornalístico
e/ouvídeo;
Encenação.
Planejamento de textos (EF69LP09) Planejar uma campanha publicitária sobre questões/problemas, temas, causas Roda deconversa;
de peças publicitárias significativas para a escola e/ou comunidade, a partir de um levantamento de material sobre Aula expositiva explicativa e
de campanhas sociais o tema ou evento, da definição do público-alvo, do texto ou peça a ser produzido (a) – cartaz,
dialogada;
banner, folheto, panfleto, anúncio impresso e para internet, spot, propaganda de rádio, tv e
Produção de textos jornalísticos e
etc., da ferramenta de edição de texto, áudio ou vídeo que será utilizado, do recorte e
informativos;
enfoque a ser dado, das estratégias de persuasão que serão utilizadas e etc.
Confecção/elaboração
de
cartazes/posters das campanhas
publicitárias no celular;
Encenação das campanhas produzidas.
Produção 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Textualização,
(EF69LP22)
Produzir,
revisar
e
editar
textos
reivindicatórios
ou
propositivos
sobre
problemas
9, 10
revisão e edição
que afetam a vida escolar ou da comunidade, justificando pontos de vista, reivindicações e
de
detalhando propostas (justificativa, objetivos, ações previstas e etc.), levando em conta seu
contexto de produção e as características dos gêneros em questão.
textos
Produção 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Textualização,
(EF69LP23)Contribuir com a escrita de textos normativos, quando houver esse tipo de
9, 10
revisão e edição
demanda na escola– regimentos e estatutos de organizações da sociedade civil do âmbito
de
da atuação das crianças e jovens (grêmio livre, clubes de leitura, associações culturais eetc.)
– e de regras e regulamentos nos vários âmbitos da escola–campeonatos, festivais, regras
de convivência e etc., levando em conta o contexto de produção e as características dos
textos
gêneros em questão.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
824 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

Produção
de

textos

Considera1, 2, 3, 5, 9, 10 ção das condições
de
produção de textos de
divulgação científica
Estratégias de escrita.

Produção 1, 2, 3, 5, 9, 10 Estratégi-as de
escrita:
de
textualização,revisão e
edição
textos

Produção 1, 2, 3, 5, 9, 10 Estratégias de
produção
de

(EF69LP35) Planejar textos de divulgação científica, a partir da elaboração de esquema que
considere as pesquisas feitas anteriormente, de notas e sínteses de leituras ou de registros de
experimentos ou de estudo de campo, produzir, revisar e editar textos voltados para a divulgação
do conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, tais como artigo de divulgaçã ocientífica,
artigo de opinião, reportagem científica,verbete de enciclopédia, verbete de enciclopédia digital
colaborativa, infográfico, relatório, relato de experimento científico, relato (multimidiático) de
campo, tendo em vista seus contextos de produção, que podem envolver a disponibilização
de informações e conhecimentos em circulação em um formato mais acessível para um público
específico ou a divulgação de conhecimentos advindos de pesquisas bibliográficas, experimentos
científicos e estudos de campo realizados.
(EF69LP36) Produzir, revisar e editar textos voltados para a divulgação do conhecimento
e de dados e resultados de pesquisas, tais como artigos de divulgação científica, verbete de
enciclopédia, infográfico, infográfico anima- do, podcast ou vlog científico, relato de
experimento, relatório, relatório multimidiático de campo, dentre outros, considerando o
contex- to de produção e as regularidades dos gêneros em termos de suas construções
composicionais e estilos.

(EF69LP37) Produzir roteiros para elaboração de vídeos de diferentes tipos (vlogcientífico,
vídeo-minuto, programa de rádio, podcasts) para divulgação de conhecimentos científicos
e resultados de pesquisa, tendo em vista seu contexto de produção, os elementos e a
construção composicional dos roteiros.

textos

Produção
1, 2, 4, 5

Relação entre
textos

de

textos

Produção 1, 2, 4, 5
de

textos

ConsideraÇão das condições
de
produção
Estratégias
de produção:
planeja-mento,
textualização
e

(EF69LP50)Elaborar texto teatral, a partir da adaptação de romances, contos, mitos,
narrativas de enigma e de aventura, novelas, biografias romanceadas, crônicas, dentre outros,
indicando as rubricas para caracterização do cenário, do espaço, do tempo; explicitando a
caracterização física e psicológica dos perso- nagens e dos seus modos de ação;
reconfigurando a inserção do discurso direto e dos tipos de narrador; explicitando as marcas
de variação linguística (dialetos, registros e jargões) e retextualizando o tratamento da
temática.
(EF69LP51) Engajar-se ativamente nos processos de planejamento, textualização, revisão/
edição e reescrita, tendo em vista as restri- ções temáticas, composicionais e estilísticas dos
textos pretendidos e as configurações da situação de produção–o leitor pretendido, o
suporte, o contexto de circulação do texto, as finalidades etc.–e considerando a imaginação,
a estesia e a verossimilhança próprias ao texto literário.
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Oralidade
*Considerar
todas as
habilidades
doseixosleit
uraeproduçã
oquese
referem a
textos ou
produções
orais, em
áudio ou
vídeo.

Práticas de
linguagem

Oralidade

Análise
linguística/
semiótica

revisão/edição
Produção de textos
jornalísticos orais

(EF69LP10) Produzir notícias para rádios, TV ou vídeos, podcasts noticiosos e de opinião, Roda deconversa;
entrevistas, comentários, vlogs, jornais radio-fônicos e televisivos, dentre outros possíveis Visita à rádiolocal;
relativos a fato e temas de interesse pessoal, local ou global e textos orais de apreciação e Simulação de rádio e jornal em sala de
opinião – podcasts e vlogs noticiosos, culturais e de opinião, orientando-se por roteiro ou aula;
texto,considerando o contexto de produção e demonstrando domínio dos gêneros.
1, 2, 3, 5, 9, 10
Entrevistas;
GV xGO;
Debates.
(EF69LP11) Identificar e analisar posicionamentos defendidos e refutados na escuta de
interações polêmicas em entrevistas, discussões e debates (televisivo, em sala de aula, em Rodas de conversa;
GVxGO
redes sociais etc.), entre outros, e se posicionar frente aos mesmos.
Planejamento
e (EF69LP12) Desenvolver estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, Produção de vídeos com os temas
produção de textos reescrita/ redesign (esses três últimos quando não for situação ao vivo) e avaliação de textos abordados;
jornalísticos
orais, áudio e/ou vídeo, considerando sua adequação aos contextos em que foram Entrevistas;
orais
produzidos, à forma composicional e estilo de gêneros, aclareza, progressão temática e Leituras;
variedade linguística empregada, os elementos relacionados à fala, tais como modulação de Jogos que permitam verbalizar;
voz, entonação, ritmo, altura e intensidade, respiração etc., oselementos cinésicos, tais como
Dramatização;
postura corporal, movimentos e gestualidade significativa.
Teatro mudo.
Competências Objetos de
Habilidades
Procedimentos metodológicos
específicas
conhecimento
Participação em
(EF69LP13) Engajar-se e contribuir com a busca de conclusões comuns relativas a Roda deconversa;
discussões orais de problemas, temas ou questões polêmicas de interesse da turma e/ou de relevância social. Participação em reuniões
temas
1, 2, 3, 5, 9, 10
(EF69LP14) Formular perguntas e decompor, com a ajuda dos colegas e dos professores, deConselhos;
controversos
de tema/questão polêmica, explicações e ou argumentos relativos ao objeto de discussão para Debates;
interesse da turma análise mais minuciosa e buscar em fontes diversas informações ou dados que permitam Entrevistas;
e/ou de relevância analisar partes da questão e compartilhá- las com a turma.
GV xGO;
(EF69LP15) Apresentar argumentos e contra-argumentos coerentes, respeitando os turnos Seminário;
social
de fala, na participação em discussões sobre temas controversos e/ou polêmicos.
(EF69LP16) Analisar e utilizar as formas de composição dos gêneros jornalísticos da ordem Aula expositiva dialogada;
do relatar, tais como: notícias (pirâmide invertida no impresso X blocos noticiosos Debates;
Construção
hipertextuais e hipermidiáticos no digital, que também pode contar com imagens de vários Relatos;
3, 6, 7, 10
composicional
tipos, vídeos, gravações de áudio etc.), da ordem do argumentar, tais como artigos de
Entrevistas;
opinião e editorial (contextualização, defesa de tese/opinião e uso de argumentos) e das
entrevistas: apresentação e contextualização do entrevistado e do tema, estrutura pergunta e GvxGO;
Jogos;
resposta, e etc.
Produção detexto;
Uso dedicionário;
Pesquisa;
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Estilo

Efeito de sentido

(EF69LP17) Perceber e analisar os recursos estilísticos e semióticos dos gêneros
jornalísticos e publicitários, os aspectos relativos ao tratamento da informação em notícias, Roda de conversa e de leitura;
como a ordenação de eventos, as escolhas lexicais,o efeito de imparcialidade do relato, a Produção detexto;
morfologia do verbo em textos noticiosos
e argumentativos, reconhecendo marcas Pesquisas no celular de textos
de pessoa, número, tempo, modo, a distribuição dos verbos nos gêneros textuais (por
jornalísticos e publicitários para
exemplo, as formas de pretérito em relatos; as formas de presente e futuro em gêneros
argumentativos; as formas de imperativo em gêneros publicitários), o uso de recursos análise;
persuasivos em textos argumentativos diversos (como a elaboração do título, escolhas Formação de grupos para análise de
lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a ocultação de fontes de informação) e textos jornalísticos e publicitários no
as estratégias de persuasão e apelo ao consumo com os recursos linguístico- discursivo celular;
utilizados (tempo verbal, jogos de palavras, metáforas, imagens).
Atividade oral e escrita;
(EF69LP18) Utilizar, na escrita/reescrita de textos argumentativos, recursos linguísticos que Jogos;
marquem as relações de sentido entre parágrafos e enunciados do texto e operadores
Brincadeiras;
deconexão adequados aos tipos de argumento eà forma de composição de textos
Texto fatiado e vazado;
argumentativos, de maneira a garantir a coesão, a coerência e a progressão temática nesses
Muralinterativo.
textos (primeiramente, mas, no
entanto, em primeiro/segundo/terceiro lugar,
finalmente, em conclusão e etc.).
(EF69LP19) Analisar, em gêneros orais que envolvam argumentação, os efeitos de sentido Dramatização;
de elementos típicos da modalidade falada, como a pausa, a entonação, o ritmo, a Entrevista;
gestualidade e expressão facial, as hesitações e etc.
Produção de textooral;
Debate;
Discussões;
GV xGO;
Leitura de textos a partir dediferentes
gêneros textuais.
LÍNGUA PORTUGUESA 6º AO 9º ANOS
CAMPO DE ATUAÇÃO
CAMPODEATUAÇÃONAVIDAPÚBLICA

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 meiodo(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 eintervenções 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 diferentesnaturezas.
Envolvem o domínio de gêneros legais e o conhecimento dos canais competentes para 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.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
827 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

HABILIDADES DO CAMPODEATUAÇÃONAVIDAPÚBLICA

Trata-se também de possibilitar vivências significativas, na articulação com todas as áreas do currículo e com os interesses e escolhas 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 online, 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.
Em especial, 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
jornalístico/midiático e para o Campo das práticas de ensino e pesquisa devem ser aqui consideradas: discussão, debate e apresentação oral de propostas políticas ou de
solução para problemas que envolvem a escola ou a comunidade e propaganda política. Da mesma forma, as habilidades relacionadas à argumentação e à distinção entre fato e opinião
também devem ser consideradas nesse campo.

Práticas de
linguagem

Leitura

Competências Objetos de
Habilidades
específicas conhecimento
Reconstrução das (EF69LP20) Identificar, tendo em vista o contexto de produção, a forma de organização
1, 2, 3, 4, 5, condições de
dos textos normativose legais, a lógica de hierarquização de seus
6, 7, 9, 10 produção e
itensesubitensesuaspartes:parteinicial (título – nome e data – e ementa), blocos de artigos
circulação e
(parte, livro, capítulo, seção, subseção), artigos (caput e parágrafos e incisos) e parte final
adequação do texto à (disposições pertinentes à sua implementação) e analisar efeitos de sentido causados pelo
construção
uso de vocabulário técnico, pelo uso do imperativo, de palavras e expressões que indicam
composicional e ao circunstâncias, como advérbios e locuções adverbiais, depalavras que indicam
estilo de gênero (Lei, generalidade, como alguns pronomes indefinidos, de forma a poder compreender o caráter
código, estatuto,
imperativo, coercitivo e generalista das leis e de outras formas de regulamentação.
código, regimento
etc.)
Apreciação e réplica (EF69LP21) Posicionar-se em relação a conteúdos veiculados em práticas não
institucionalizadas de participaçãosocial, sobretudo àquelas vinculadas a manifestações
artísticas, produções culturais, intervenções urbanas e práticas próprias das culturas
juvenis que pretendam denunciar, expor uma problemática ou “convocar” para uma
reflexão/ação, relacionando esse texto/produção com seu contexto de produção e
relacionando as partese semioses presentes para a construção de sentidos.

Procedimentos metodológicos
Roda de leitura e de conversa, rodução
detexto, Jogos, Interpretação detexto
Pesquisa em dicionário, Leitura de
textos com diferentes gêneros como
Leis, códigos, regimentos eetc.
Trabalho em grupo ou individual
Debates

Roda de conversa e de leitura
Releitura detextos
Construção de paródias
Leitura detextos
Pesquisa
em dicionário
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Textualização,
(EF69LP22) Produzir, revisar e editar textos reivindicatórios ou propositivos sobre
revisão e problemas que afetam a vida escolar ou da comunidade, justiﬁcando pontos de vista,
edição
reivindicações e detalhando propostas (justificativa, objetivos, ações previstas etc.),
levando em conta seu contexto de produção e as características dos gêneros em questão.
(EF69LP23) Contribuir com a escrita de textos normativos, quando houver esse tipo de
Produção
1, 2, 3, 4, 5,
demanda na escola–regimentos e estatutos de organizações da sociedade civil do âmbito
de textos
6, 7, 9, 10
da atuação das crianças e jovens (grêmio livre, clubes de leitura, associações culturais etc.)
– e de regras e regulamentos nos vários âmbitos da escola–campeonatos,festivais,regras
de convivência etc., levando em conta o contexto de produção e as características dos
gêneros em questão.
(EF69LP24) Discutir casos, reais ou simulações, submetidos a juízo, que envolvam
(supostos) desrespeitos a artigos, do ECA, do Código de Defesa do Consumidor, do
Discussão oral
Código Nacional deLÍNGUA
Trânsito, PORTUGUESA
de regulamentações6ºdoAOmercado
9º ANOS
publicitário etc., como
Oralidade
1, 2, 3, 5, 10
forma de criar familiaridade com textos legais – seu vocabulário, formas de organização,
marcas de estilo
etc. -, de maneira
a facilitar aDE
compreensão
fortalecer a defesa de
CAMPO DE ATUAÇÃO
CAMPODAS
PRÁTICAS
ESTUDOdeEleis,
PESQUISA
direitos, fomentar a escrita de textos normativos (se e quando isso for necessário) e
possibilitar a compreensão do caráter.

Roda deconversa
Aulaexpositiva
Produção de texto utilizando os meios
tecnológicos
Debates
Confecção decartazes
Produção de regras junto com aturma
Pesquisa
Atividades em grupo ouindividual
Roda deconversa
Debate
Simulação de situação problema
Uso de documentos oficiais
Trabalho em grupo ou individual
Jogral, GV xGO

Trata-se de ampliar e qualificar a participação dos jovens nas práticas relativas ao estudo e à pesquisa, por meio de:
Práticas de dosCompetências
Objetos dee procedimentos
Habilidades
Procedimentos
metodológicos
compreensão
interesses, atividades
que movem as esferas científica, de divulgação científica e escolar; reconhecimento
da importância
do domínio
linguagem
específicas
conhecimento
dessas práticas para
a compreensão
do mundo físico e da realidade social, para o prosseguimento dos estudos e para formação para o trabalho;
Estratégias

(EF69LP32) Selecionar informações e dados relevantes de fontes diversas (impressas,

Roda de conversa e de leitura

eprocedimentos
digitais, orais etc.), avaliando a qualidade e a utilidade dessas fontes, e organizar, Pesquisa
Compreensão dos interesses, atividades
que movem com
as esferas
científica,
e escolar;
deleitura e procedimentos
esquematicamente,
ajuda do
professor,deasdivulgação
informaçõescientífica
necessárias
(sem excedê-

Uso do laboratório de informática
1, 2, 3, 5,
las) com ou sem apoio de ferramentas digitais, em quadros, tabelas ou gráﬁcos.
Dinâmica
Reconhecimento6,da7, importância
do domínio
dos estudos e para formação
9, 10
Relação
do verbaldessas práticas para a compreensão do mundo físico e da realidade social, para o prosseguimento
Jogos
para o trabalho; e
com outras semioses EF69LP33) Articular o verbal com os esquemas, infográficos, imagens variadas etc. na
Texto
fatiado
(re)construção dos sentidos dos textos de divulgação científica e retextualizar do
emgrupo
discursivo
para o esquemático
esquema,e produção
tabela, gráfico,
ilustração
etc. – Trabalho
Procedimentos
e
Desenvolvimento de habilidades
e aprendizagens
de
procedimentos
envolvidos– infográfico,
na leitura/escuta
de textos
pertencentes
a gêneros relacionados ao estudo, à
gêneros de apoio à e, ao contrário, transformar o conteúdo das tabelas, esquemas, infográficos, ilustrações
pesquisa e à divulgação científica.
etc. Em texto discursivo, como forma de ampliar as possibilidades de compreensão
compreensão
desses textos e analisar as características das multissemioses e dos gêneros em questão.
Leitura

HABILIDADES DO CAMPO DE ATUAÇÃO - CAMPODAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA
(EF69LP34) Grifar as partes essenciais do texto, tendo em vista os objetivos de leitura,
produzir marginálias (ou tomar notas em outro suporte), sínteses organizadas em itens,

Essas habilidades mais gerais envolvem o domínio contextualizado
gêneros
como apresentaçãooral,
debate, artigo de divulgação científica, artigo
quadro sinóptico, de
quadro
comparativo,
esquema, resumopalestra,
ou resenhamesa-redonda,
do texto lido (com
científico, artigode opinião, ensaio, reportagem de oudivulgação
científica, textomapa
didático,
infográfico,
esquemas,relatório,
relato (multimidiático) de campo, documentário,
sem comentário/análise),
conceitual,
dependendo
do que for mais adequado,
cartografia animada, podcasts e vídeosdiversos de divulgação
que supõem
o reconhecimento
suaafunção
social, adeanáliseda forma como se organizam e dos
como forma científica,
de possibilitar
uma maior
compreensão do de
texto,
sistematização
recursos e elementos linguísticos das demais semioses
conteúdos
(ou recursos
e informações
e elementos
e um posicionamento
multimodais) frente
envolvidos
aos textos,
na tessitura
se esse fordeotextos
caso. pertencentes a esses gêneros.
das (EF69LP35)
Planejarcom
textos
de divulgação
científica,
a partiredaescolhas
elaboração
de esquema
Rodaprocedimentos
deconversa, de investigação e
Trata-se também1,de2, 3aprender,Consideração
de forma significativa,
na articulação
outras
áreas e com
osprojetos
pessoais
dos jovens,
ProduçãoPara além
5, 9, daleitura/escuta
10
condições
de que considere
as pesquisas
feitas jáanteriormente,
de cabe
notasdiversificar,em
e sínteses de leituras
de texto
cientifico
pesquisa.
de textos/produções
pertencentes
aos gêneros
mencionados,
cada ou
anodee ao Produção
longo dos anos,
os gêneros/produções
produção de textos de registros de experimentos ou de estudo de campo, produzir, revisar e editar textos Seminário, Estudo de campo
escolhidos para apresentar e socializarresultados
de
pesquisa,
de
forma
a
contemplar
a
apresentação
oral,
gêneros
mais
típicos
dosletramentos
da
letra
e
do
impresso, gêneros
divulgação científica. voltados para a divulgação do conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, Registro das atividades
multissemióticos,
textos hipermidiáticos, que suponhamcolaboração,
da cultura digital
e dasde culturas
juvenis. científica,
de
tais como artigo próprios
de divulgaçãocientífica,
artigo
opinião, reportagem
Estratégias deescrita verbete de enciclopédia, verbete de enciclopédia digital colaborativa , infográfico,
relatório, relato de experimento
científico, relato (multimidiático) de campo,

Pesquisa bibliográfica
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textos

tendo em vista seus contextos de produção, que podem envolver a disponibilização de
informações e conhecimentos em circulação em um formato mais acessível para um
público específico ou a divulgação de conhecimentos advindos de pesquisas
bibliográficas, experimentos científicos e estudos de campo realizados.

Estratégias de escrita: (EF69LP36) Produzir, revisar e editar textos voltados para a divulgação do conhecimento
textualização, revisão e de dados e resultados de pesquisas, tais como artigos de divulgação científica, verbete de
e edição
enciclopédia, infográfico, infográfico animado, podcast ou vlog científico, relato de
experimento, relatório, relatório multimidiático de campo, dentre outros, considerando o
contexto de produção e as regularidades dos gêneros em termos de suas construções
composicionaise estilos.

Práticas de
linguagem
Produção
de
textos
Oralidade

Aula expositiva explicativa
Produção de texto utilizando o
computador
Uso do dicionário
Pesquisa em diferentesfontes
Exposição de trabalhos

Competências Objetos de conhecimento
Habilidades
Procedimentos metodológicos
específicas
1, 2, 3
Estratégias de produção (EF69LP37) Produzir roteiros para elaboração de vídeos de diferentes tipos (vlog Roda deconversa, Produção de roteiro
5, 9, 10
científico, vídeo-minuto, programa de rádio, podcasts) para divulgação de Produção devídeo, Pesquisa em
conhecimentos científicos e resultados de pesquisa, tendo em vista seu contexto de
diferentes fontes, Trabalho em grupo
produção, os elementos e a construção composicional dos roteiros.
e/ou individual
Estratégias de produção: (EF69LP38) Organizar os dados e informações pesquisados em painéis ou slides Roda deconversa, Debate
1, 2, 3, 5, 10 planejamento e produção de de apresentação, levando em conta o contexto de produção, o tempo disponível, Seminário, Dramatização
apresentações orais
as características do gênero apresentação oral, a multissemiose, as mídias e
Dinâmica, Entrevista
tecnologias que serão utilizadas, ensaiar a apresentação, considerando também
elementos paralinguísticos e cinésicos e proceder à exposição oral de resultados Produção de vídeo
de estudos e pesquisas, no tempo determinado, a partir do planejamento e da
definição dediferentes formas de uso da fala–memorizada, com apoio da leitura
ou fala espontânea.
Estratégias de produção

Análise
linguística
semiótica

(EF69LP39)Definir o recorte temático da entrevista e o entrevistado, levantar Discussão, entrevistas,
informações sobre o entrevistado e sobre o tema da entrevista, elaborar roteiro de
perguntas, realizar entrevista, a partir do roteiro, abrindo possibilidades para fazer
perguntas a partir da resposta, se o contexto permitir, tomar nota, gravar ou salvar
a entrevista e usar adequadamente as informações obtidas, de acordo com os
objetivos estabelecidos.

Construção composicional (EF69LP40) Analisar, em gravações de seminários, conferências rápidas, trechos Sala de vídeo
de palestras, dentre outros, a construção composicional dos gêneros de Seminários
Elementos paralinguísticos apresentação – abertura/saudação, introdução ao tema, apresentação do plano de
Aula decampo
exposição, desenvolvimentodos conteúdos, por meio do encadeamento de temas e
e cinésicos
Pesquisa em diferentesfontes
subtemas (coesão temática), síntese final e/ou conclusão, encerramento –, os
Leitura de texto de diferentesgêneros
elementos paralinguísticos (tais como: tom e volume da voz, pausas e hesitações
Apresentações orais
– que, em geral, devem ser minimizadas –, modulação de voz e entonação, ritmo, Produção textual
respiração etc.) e cinésicos (tais como: postura corporal, movimentos e Dramatização

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
830 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

gestualidade significativa, expressão facial, contato de olho com plateia,
modulação de voz e entonação, sincronia da fala com ferramenta de apoio etc.),
para melhor performar apresentações orais no campo da divulgação do
conhecimento.
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Práticas de
linguagem

Leitura

Competências Objetos de conhecimento
específicas
Reconstrução das condições
de produção e recepção dos
textos e adequação do texto
à construção composicional
e ao estilo de gênero

1, 2, 3, 5,
6, 7, 9, 10

Relação entre textos

Apreciação e réplica

Habilidades
(EF69LP29) Refletir sobre a relação entre os contextos de produção dos gêneros
de divulgação científica – texto didático, artigo de divulgação científica,
reportagem de divulgação científica, verbete de enciclopédia (impressa e digital),
esquema, infográfico (estático e animado), relatório, relato multimidiático de
campo, podcasts e vídeos variados de divulgação científica etc. – e os aspectos
relativos à construção composicional e às marcas linguística características desses
gêneros, de forma a ampliar suas possibilidades de
compreensão
(e
produção) de textos pertencentes a esses gêneros.
(EF69LP30) Comparar, com a ajuda do professor, conteúdos, dados e informações
de diferentes fontes, levando em conta seus contextos de produção e referências,
identificando coincidências, complementaridades e contradições, de forma a poder
identificar erros/imprecisões conceituais, compreender e posicionar-se
criticamente sobre os conteúdos e informações em questão.
(EF69LP31) Utilizar pistas linguísticas – tais como “em primeiro/segundo/terceiro
lugar”, “por outro lado”, “dito de outro modo”, isto é”, “por exemplo” – para
compreender a hierarquização das proposições, sintetizando o conteúdo dos
textos.

Procedimentos metodológicos
Roda de leitura e de conversa
Produção detexto
Pesquisa na internet e emdicionário
Trabalho emgrupo

Roda deconversa
Debate
Pesquisa
Trabalho em grupo e/ouindividual
Utilização do laboratório de
informática
Situação problema, Dinâmicas
Leitura de textos diversos , Jogo
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Práticas de
linguagem
Análise
linguística/
semiótica

Competências Objetos de conhecimento
específicas
Usar adequadamente
ferramentas de apoio a
1, 2, 4, 5, 10 apresentações orais

Habilidades

Procedimentos metodológicos

(EF69LP41) Usar adequadamente ferramentas de apoio a apresentações orais, escolhendo Roda de conversa e de leitura
e usando tipos e tamanhos de fontes que permitam boa visualização, topicalizando e/ou Apresentação em auditório
organizando o conteúdo em itens, inserindo de forma adequada imagens, gráficos, tabelas, Dramatização
formas e elementos gráficos, dimensionando a quantidade de texto (e imagem) por slide, Debates
usando progressivamente e de forma harmônica recursos mais sofisticados como efeitos
Atividade oral
de transição, slides mestres, layouts personalizados etc.
Construção composicional e (EF69LP42) Analisar a construção composicional dos textos pertencentes a gêneros Texto fatiado
estilo
relacionados à divulgação de conhecimentos: título, (olho),introdução, divisão do texto Estudo dirigido
em subtítulos, imagens ilustrativas de conceitos, relações, ou resultados complexos (fotos, Leitura de texto e de imagens
Gêneros de divulgação
ilustrações, esquemas, gráficos, infográficos, diagramas, figuras, tabelas, mapas) etc.,
Exposição de trabalho
científica
exposição, contendo definições, descrições, comparações, e numerações, exemplificações
e remissões aconceitos e relações por meio de notas de rodapé, boxes ou links; ou título,
contextualização do campo, ordenação temporal ou temática por tema ou subtema,
intercalação de trechos verbais com fotos, ilustrações, áudios, vídeos etc. e reconhecer
traços da linguagem dos textos de divulgação científica, fazendo uso consciente das
estratégias de impessoalização da linguagem (ou de pessoalização, se o tipo de publicação
e objetivos assim o demandarem, como em alguns podcasts e vídeos de divulgação
científica), 3ª pessoa, presente atemporal, recurso à citação, uso de vocabulário
técnico/especializado etc., como forma de ampliar suas capacidades de compreensão e
produção de textos nesses gêneros.
Marcas lingüísticas
(EF69LP43) Identificar e utilizar os modos de introdução de outras vozes no texto – citação Roda de conversa e de leitura
Intertextualida
literal e sua formatação e paráfrase –, as pistas 356 ingüísticas responsáveis por introduzir Produção de texto com e sem o
uso do computador
no texto a posição do autor e dos outros autores citados (“Segundo X; De acordo com Y;
De minha/nossa parte, penso/amos que”...) e os elementos de normatização (tais como as Estudo dirigido
regras de inclusão e formatação de citações e paráfrases, de organização de referências Jogo
bibliográficas) em textos científicos, desenvolvendo reflexão sobre o modo como a
Jogral
intertextualidade e a retextualização ocorrem nesses textos.

LÍNGUA PORTUGUESA 6º AO 9º ANOS
CAMPO DE ATUAÇÃO

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO
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O que está em jogo neste campo é possibilitar às crianças, adolescentes e jovens dos Anos Finais do Ensino Fundamental o contato com as manifestações artísticas e produções culturais em
geral, e com a arte literária em especial, e oferecer as condições para que eles possam compreendê-las e frui-las de maneira significativa e, gradativamente, crítica.
Trata-se, assim, de ampliar e diversificar as práticas relativas à leitura, à compreensão, à fruição e ao compartilhamento das manifestações artístico-literárias, representativas da diversidade
cultural, linguística e semiótica, por meio:
- da compreensão das finalidades, das práticas e dos interesses que movem a esfera artística e a esfera literária, bem como das linguagens e mídias que dão forma e sustentação às suas
manifestações;
- da experimentação da arte e da literatura como expedientes que permitem (re)conhecer diferentes maneiras de ser,pensar,(re)agir, sentir e, pelo confronto como que é diverso, desenvolver uma
atitude de valorização e de respeito pela diversidade;
- do desenvolvimento de habilidades que garantam a compreensão, a apreciação, a produção e o compartilhamento de textos dos diversos gêneros, em diferentes mídias, que circulam nas esferas
literária e artística.
Para que a experiência da literatura – e da arte em geral – possa alcançar seu potencial transformador e humanizador, é preciso promover a formação de um leitor que não apenas compreenda
os sentidos dos textos, mas também que seja capaz de frui-los. Um sujeito que desenvolve critérios de escolha e preferências (por autores, estilos, gêneros) e que compartilha impressões e
críticas com outros leitores-fruidores.
A formação desse leitor-fruidor exige o desenvolvimento de habilidades, a vivência de experiências significativas e aprendizagens que, por um lado, permitam a compreensão dos modos de
produção, circulação e recepção das obras e produções culturais e o desvelamento dos interesses e dos conflitos que permeiam suas condições de produção e, por outro lado, garantam a análise
dos recursos linguísticos e semióticos necessária à elaboração da experiência estética pretendida.
Aqui também a diversidade deve orientar a organização/progressão curricular: diferentes gêneros, estilos, autores e autoras – contemporâneos, de outras épocas, regionais, nacionais, portugueses,
africanos e de outros países – devem ser contemplados; o cânone, a literatura universal, a literatura juvenil, a tradição oral, o multissemiótico, a cultura digital e as culturas juvenis, dentre outras
diversidades, devem ser consideradas, ainda que deva haver um privilégio do letramento da letra.
Compete ainda a este campo o desenvolvimento das práticas orais, tanto aquelas relacionadas à produção de textos em gêneros literários e artísticos diversos quanto as que se prestam à
apreciação e ao compartilhamento e envolvam a seleção do que ler/ouvir/assistir e o exercício da indicação, da crítica, da recriação e do diálogo, por meio de diferentes práticas e gêneros, que
devem ser explorados ao longo dos anos.
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Práticas de
linguagem

Leitura

Competências Objetos de conhecimento
específicas
Reconstrução das
condições de produção,
1, 2, 4, 5
circulação e recepção
Apreciação e réplica

Habilidades
(EF69LP44) Inferir a presença devalores sociais, culturais e humanos e de diferentes
visões de mundo, em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de
estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas e
considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção.
(EF69LP45) Posicionar-se criticamente em relação a textos pertencentes a gêneros
como quarta-capa, programa (de teatro, dança, exposição etc.), sinopse, resenha
crítica, comentário emblog/vlog cultural etc., para selecionar obras literárias e
outras manifestações artísticas (cinema, teatro, exposições, espetáculos, CD´s,
DVD´s etc.), diferenciando as sequências descritivas e avaliativas e reconhecendoos como gêneros que apoiam a escolha do livro ou produção cultural e consultandoos no momento de fazer escolhas, quando for o caso.

Procedimentos metodológicos
Roda de conversa e de leitura
Leitura de texto de diferentes
contextos
Uso de laboratório de informática
Leitura de livros indicado pelo
professor, Pesquisas orientadas
Sarau

EF69LP46) Participar de práticas de compartilhamento de leitura/recepção de obras
literárias/ manifestações artísticas, como rodas de leitura, clubes de leitura, eventos
de contação de histórias, de leituras dramáticas, de apresentações teatrais, musicais
e de filmes, cineclubes, festivais de vídeo, saraus, slams, canais
debooktubers,redessociaistemáticas (de leitores, de cinéfilos, de música etc.), dentre
outros, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva e
justificando suas apreciações,escrevendo comentários e resenhas para jornais, blogs
e redes sociais e utilizando formas de expressão das culturas juvenis, tais como,
vlogs e podcasts culturais (literatura, cinema, teatro, música), playlists comentadas,
fanfics, fanzines,e- zines, fanvídeos, fanclipes, posts em fanpages, trailer honesto,
vídeo-minuto, dentre outras possibilidades de práticasde apreciação e de
manifestação dacultura de fãs.
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Práticas de
linguagem

Leitura

Competências Objetos de
Habilidades
específicas
conhecimento
Reconstrução
da (EF69LP47) Analisar, em textos narrativos ficcionais, as diferentes formas de composição
textualidade
e próprias de cada gênero, os recursos coesivos que constroem a
1, 2, 4, 5
compreensão dos passagem do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica de cada gênero
efeitos
para a caracterização doscenários e dos personagens e os efeitos de sentido decorrentes
de sentidos provocados dos tempos verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de enunciação e das variedades
pelos usos de recursos linguísticas (no discurso direto, se houver) empregados, identificando o enredo e o foco
linguísticos e
narrativo e percebendo como se estrutura a narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos
multissemióticos
de sentido decorrentes do foco narrativo típico de cada gênero, da caracterização dos
espaços físico e psicológico e dos tempos cronológico e psicológico, das diferentes vozes
notexto (do narrador, de personagens em discurso direto e indireto), do uso de pontuação
expressiva, palavras e expressões conotativas e processos figurativos e do uso de recursos
linguístico-gramaticais próprios a cada gênero narrativo.

Adesão às
práticas de leitura

Produção
de textos

1, 2, 4, 5

Relação
textos

entre

-Consideração das
condições de
produção
-Estratégias de
produção:
planejamento,
textualização e
revisão/edição

Procedimentos metodológicos
Roda de conversa e de leitura
Leitura de texto de
diferentesgêneros
Pesquisa
Debate
Produção de textooral
Interpretação detexto
Declamação de poemas
Uso do laboratório de informática

(EF69LP48) Interpretar, em poemas, efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos
sonoros (estrofação, rimas, aliterações etc), semânticos (figuras de linguagem, por
exemplo),gráfico espacial (distribuição da mancha gráfica no papel), imagens e sua
relação com o texto verbal.
(EF69LP49) Mostrar-se interessado e envolvido pela leitura de livros de literatura e por
outras produções culturais do campo e receptivo a textos que rompam com seu universo
de expectativas, que representem um desafio em relação às suas possibilidades atuaise
suas experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas marcas linguísticas, em seu
conhecimento sobre os gêneros e a temática e nas orientações dadas pelo professor.

Roda de conversa e de leitura,
Leitura de texto de
diferentesgêneros, Leitura de obras
literárias, Discussão com a turma
sobre os livros lidos, Jogo, Uso
dicionário, Uso da sala devídeo.
(EF69LP50) Elaborar texto teatral, a partir da adaptação de romances, contos, mitos, Roda deconversa, rodução de roteiro,
narrativas de enigma e de aventura, novelas, biografias romanceadas, crônicas, dentre romances ecrônicas, Seminário, Uso
outros, indicando as rubricas para caracterização do cenário, do espaço, do tempo;
do computador com ou seminternet,
explicitando a caracterização física e psicológica dos personagens e dos seus modos de
ação; reconfigurando a inserção do discurso direto e dos tipos de narrador; explicitando Muralinterativo, Exposição de
as marcas de variação linguística (dialetos, registros e jargões)e retextualizando o trabalhos, Pesquisa
tratamento datemática.
(EF69LP51) Engajar-se ativamente nos processos de planejamento, textualização, Roda deconversa, Produção de
revisão/ edição e reescrita, tendo em vista as restrições temáticas, composicionais e textocom e sem o uso do computador,
estilísticas dos textos pretendidos e as configurações da situação de produção o leitor
Trabalho emgrupo, Jogo, Texto
pretendido, o suporte, o contexto de circulação do texto, as finalidades etc. –e
fatiado.
considerando a imaginação, a estesia e a verossimilhança próprias ao texto literário.
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Práticas de
linguagem
Análise
linguística/se
miótica

Práticas de
linguagem

Competências Objetos de conhecimento
específicas
1, 2, 4, 5
Variação linguística

Habilidades

Procedimentos metodológicos

(EF69LP55) Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma- Aula expositiva edialogada
Pesquisa em diferentes recursos
padrão e o de preconceito linguístico.
Uso do dicionário, Atividade oral
e
escrita, Seminário, Texto fatiado, Pesquisa
(EF69LP56) Fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas da normade campo
padrão em situações de fala e escrita nas quais ela deve ser usada.

Competências Objetos
de
específicas
conhecimento

Habilidades

Procedimentos metodológicos

Produção
(EF69LP52) Representar cenas ou textos dramáticos, considerando, na caracterização dos personagens, Roda de conversa e de
de textos orais os aspectos 360 lingüísticose paralinguísticos das falas (timbre e tom de voz, pausas e hesitações, leitura, Dramatização,
Oralidade
entonação e expressividade, variedades e registros lingüísticos), os gestos e os deslocamentos no espaço Produção de textooral,
cênico, o figurino e a maquiagem e elaborando as rubricas indicadas pelo autor por meiodo cenário, da Dinâmicas, Jogos,
trilha sonora e da exploração
modos de interpretação.
Declamação de poemas,
LÍNGUAdosPORTUGUESA
6º E 7º ANOS
Sarau
Produção
(EF69LP53) LerMIDIÁTICO
em voz alta textos literários diversos – como contos de amor, de humor, de suspense, de Roda de conversa e de
CAMPO DE ATUAÇÃO
CAMPO JORNALÍSTICO
leitura
capituladas (compartilhadas ou não
Práticas de Competências Objetos de
de textos orais terror; crônicas líricas, humorísticas, críticas; bem como leituras orais
Habilidades
Oralização
com o professor) de livros de maior extensão, como romances, narrativas de enigma, narrativas de Leitura de textos
linguagem específicas
conhecimento
6º ANO
7º ANO
Procedimentos
literários
aventura, literatura infanto- juvenil, – contar/recontar histórias tanto da tradição oral (causos, contos de
metodológicos
esperteza, contos de animais, contos de amor, contos de encantamento, piadas, dentre outros) quanto da Pesquisa detexto
tradição literária escrita, expressando a compreensão e interpretação do texto por meio de uma leitura ou Produção de textooral
fala expressiva e fluente, que respeite o ritmo, as pausas, as hesitações, a entonação indicados tanto pela
Saral
pontuação quanto por outros recursos gráfico-editoriais, como negritos, itálicos, caixa-alta, ilustrações
Recital
etc., gravando essa leitura ou esse conto/reconto, seja para análise posterior, seja para produção de
audiobooks de textos literários diversos ou de podcasts de leituras dramáticas com ou sem efeitos especiais
e ler e/ou declamar poemas diversos, tanto de forma livre quanto de forma fixa (como quadras, sonetos,
liras, haicais etc.), empregando os recursos linguísticos, paralinguísticos e cinésicos necessários aos
efeitos de sentido pretendidos, como o ritmo e a entonação, o emprego de pausas e prolongamentos, o tom
e o timbre vocais, bem como eventuais recursos de gestualidade e pantomima que convenham ao gênero
poético e à situação de compartilhamento em questão.
Análise
Recursos
(EF69LP54) Analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os Aula dialogada e
linguística/s
linguísticos e recursos paralinguísticos e cinésicos, como as variações no ritmo, as modulações no tom de voz, as pausas, expositiva
emiótica
semióticos que as manipulações do estrato sonoro da linguagem, obtidos por meio da estrofação, das rimas e de figuras Leitura de diferentes textos,
operam nos
de linguagem como as aliterações, as assonâncias, as onomatopeias, dentre outras,a postura corporal e a Recital, Jogos
textos
gestualidade, na declamação de poemas, apresentações musicais e teatrais, tanto em gêneros em prosa Dinâmicas
pertencentes quanto nos gêneros poéticos, os efeitos de sentido decorrentes do emprego de figuras de linguagem, tais Dramatizações
aos
gêneros como omparação,metáfora, personificação, metonímia, hipérbole, eu femismo, ironia, paradoxo e antítese Texto fatiado, Uso da
literários
e os efeitos de sentido decorrentes do emprego de palavras e expressões denotativas e conotativas
sala devídeo
(adjetivos, locuções adjetivas, orações subordinadas adjetivas etc.), que funcionam como modificadores,
percebendo sua função na caracterização dos espaços, tempos, personagens e ações próprios de cada
gênero narrativo.
1, 2, 4, 5

LÍNGUA PORTUGUESA 6º AO 9º ANOS
CAMPO DE ATUAÇÃO

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
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Leitura

Reconstrução
do
contexto de produção,
circulação e recepção de
textos

3, 7, 10

da sala
(EF06LP01) Reconhecer a impossibilidade de (EF07LP01) Distinguir diferentes propostasRoda deconversa, Uso
uma neutralidade absoluta no relato de fatos e editoriais– sensacionalismo, jornalismo de informática para mediação do
identificar diferentes graus de parcialidade/ investigativo etc. –, de forma a identificar os conteúdo;
imparcialidade dados pelo recorte feito e pelos recursos utilizados para impactar/chocar o leitor Analise crítica de textos,
efeitos de sentido advindos de escolhas feitas que podem comprometer uma análise crítica da jornalísticos, Leitura de notícias da
web Seminário
pelo autor, de forma a poder desenvolver uma notícia e do fato noticiado.
atitude crítica frente aos textos jornalísticos e
tornar-se consciente das escolhas feitas enquanto
produtor de textos.

Caracterização
do
campo jornalístico e
relação entre os gêneros
em circulação, mídias e
práticas da cultura
(EF06LP02)
Estabelecer relação entre os (EF07LP02) Comparar notícias e reportagensAula expositiva edialogada;
digital
de reportagem;
diferentes gêneros jornalísticos, compreendendo a sobre um mesmo fato divulgadas em diferentesConstrução
centralidade da notícia.
mídias, analisando as especificidades dasUso de recursos tecnológicos
mídias, os processos de (re)elaboração dos
textos e a convergência das mídias em notícias
ou reportagens multissemióticas

(EF67LP01) Analisar a estrutura e funcionamento dos hiperlinks em textos noticiosos publicadosInterpretação de textos (oral e escrito),
na Web e vislumbrar possibilidades de uma escrita hipertextual
publicados na web, resumo de textos,

Apreciação e réplica

Relação entre textos

produção de textos (individual
ecoletivo),
(EF67LP02) Explorar o espaço reservado ao leitor nos jornais, revistas, impressos e on-line, sites Roda de conversa, Parafrasear,
noticiosos etc., destacando notícias, fotorreportagens, entrevistas, charges, assuntos, temas, debates Confecção de um jornal; Leitura
em foco, posicionando-se de maneira ética e respeitosa frente a esses textos e opiniões a eles individual e em grupo, Uso da sala
relacionadas, e publicar notícias, notas jornalísticas, fotorreportagem de interesse geral nesses
de informática, Pesquisa,
espaços do leitor.
Trabalho em grupo e/ou individual
(EF67LP03) Comparar informações sobre um mesmo fato divulgadas em diferentes veículos e Roda deconversa, Debate
mídias, analisando e avaliando a confiabilidade.
Confecção de umjornal;
Leitura individual e em grupo
Usoda sala de informática
Pesquisa

Estratégia de
(EF67LP05) Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos explícitos e argumentos Roda deconversa, Produção de texto
leitura: identificação em textos argumentativos (carta de leitor, comentário, artigo de opinião, resenha crítica Júri simulado, Debate, Sala de vídeo
de teses e Argumentos etc.), manifestando concordância ou discordância.
Leitura de texto
Apreciação e réplica

LEITURA

6,7

Efeitos de sentido

(EF67LP06) Identificar os efeitos de sentido provocados pela seleção lexical,
topicalização de elementos e seleção e hierarquização de informações, uso de 3ª pessoa
etc.

Aula expositiva, e explicativa
Trabalho em grupo
Atividade oral e/ou escrita
Produção textual

(EF67LP07) Identificar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos
(como a elaboração do título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou
a ocultação de fontes de informação) e perceber seus efeitos de sentido.
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3, 6, 7, 10

Efeitos de sentido
Exploração
damultissemios
e

(EF67LP08) Identificar os efeitos de sentido devidos à escolhade imagens estáticas,
sequenciação ou sobreposição de imagens, definição de figura/fundo, ângulo,
profundidade e foco, cores/tonalidades, relação com o escrito (relações de reiteração,
complementação ou oposição) etc. em notícias, reportagens, fotorreportagens, fotodenúncias, memes, gifs, anúncios publicitários e propagandas publicados em jornais,
revistas,sites na internet etc.

Roda deconversa
Utilização de textos, imagens e vídeos
veiculados na internet.
Pesquisa

LÍNGUA PORTUGUESA 6º E 7º ANOS
CAMPO DE ATUAÇÃO
CAMPO JORNALÍSTICO MIDIÁTICO
Práticas de Competências Objetos de
linguagem
específicas
conhecimento
6º ANO
LEITURA

6, 7, 8, 10

1, 2, 3,
PRODUÇÃO DE 5, 7, 10
TEXTO

PRODUÇÃO
DE TEXTO 1, 2, 3,
5, 7, 10

Habilidades
7º ANO

Procedimentos metodológicos

Estratégia de (EF67LP04) Distinguir, em segmentos Roda de conversa, Estudo de texto Roda deconversa, Produção de texto,
leitura Distinção descontínuos de textos, fato da opinião Pesquisa, Atividade oral, Produção Júrisimulado, Debate, Sala de vídeo,
de fato e opinião enunciada em relação a esse mesmo fato. textual
Leitura de texto.
Estratégias de
(EF67LP09)Planejar notícia impressa e para circulaçãoemoutras mídias (rádio ouRoda deconversa, Produção de texto
produção:
TV/vídeo), tendo em vista as condições de produção, do texto – objetivo,Encenação dejornal, Uso da sala de
planejamento de leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação etc. –, a partir da escolha do
informática, Edição de texto no
textos informativos. fato a ser noticiado (de relevância para a turma, escola ou comunidade), do
computador, Muralinterativo,
levantamento de dados e informações sobre o fato – que pode envolver entrevistas Trabalho em grupo e/ou individual,
com envolvidos ou com especialistas, consultas a fontes, análise de documentos, Atividade oral e escrita, Debate,
cobertura de eventos etc.–, do registro dessas informações e dados, da escolha de
Seminário
fotos ou imagens a produzir ou a utilizar etc. e a previsão de uma estrutura
hipertextual (no caso de publicação em sites ou blogs noticiosos).
Textualização, tendo (EF67LP10) Produzir notícia impressa tendo em vista características do gênero–título
em vista suas
ou manchete com verbo no tempo presente, linha fina (opcional), lide, progressão dada
condições de
pela ordem decrescente de importância dos fatos, uso de 3ª pessoa, de palavras que
produção, as
indicam precisão –, e o estabelecimento adequado de coesão e produzir notícia para
características do
gênero em questão,o TV, rádio e internet, tendo em vista, além das características do gênero, os recursos de
estabelecimento de mídias disponíveis e o manejo de recursos de captação e edição de áudio e imagem.
coesão,
adequaçãoànormapadrãoeo uso
adequadode
ferramentas de edição

Utilização do
laboratório de informática e sala de
vídeo;
Atividades realizadas em grupo ou
duplas de alunos;
Utilização
de
reportagens,
notícias, vídeos e imagens veiculados na
internet.
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Estratégias
de (EF67LP11) Planejar resenhas, vlogs, vídeos e podcasts variados, e textos e vídeos de Construção de resenhas,
produção: apresentação e apreciação próprios das culturas juvenis (algumas possibilidades: vlogs,podcasts; Produção cultural, Gravar
planejamento de textos fanzines, fanclipes, e- zines,gameplay, detonado etc.), dentre outros, tendo em vista as um vídeo ou encenar o programa criado;
argumentativos
condições de produção do texto – objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia de Uso do dicionário impresso oudigital,
Jogo, Elaboração deroteiro, Encenação
eapreciativos
circulação etc. –, a partir da escolha de uma produção ou evento cultural para analisar Produção de texto

– livro, filme, série, game, canção, videoclipe, fanclipe, show, saraus, slams etc. – da
busca de informação sobre a produção ou evento escolhido, da síntese de informações
sobre a obra/evento e do elenco/seleção de aspectos, elementos ou recursos que
possam ser destacados positiva ou negativamente ou da roteirização do passo a passo
do game para posterior gravação dos vídeos.

PRODUÇÃO 1, 2, 3,
DE TEXTO
5, 7, 10

Textualização de (EF67LP12) Produzir resenhas críticas, vlogs, vídeos, podcasts variados e produções e gêneros
textos
próprios das culturas juvenis (algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, e-zines, gameplay,
argumentativose
detonado etc.), que apresentem/descrevam e/ou avaliem produções culturais (livro, filme, série,
apreciativos
game, canção, disco, videoclipe etc.) ou evento (show, sarau, slam etc.), tendo em vista o
contexto de produção dado, as características do gênero, os recursos das mídias envolvidas e a
textualização adequada dos textos e/ou produções.
Produção e edição de (EF67LP13) Produzir, revisar e editar textos publicitários, levando em conta o contexto de
textos publicitários produção dado, explorando recursos multissemióticos, relacionando elementos verbais e visuais,
utilizando adequadamente estratégias discursivas de persuasão e/ou convencimento e criando
título ou slogan que façam o leitor motivar-se a interagir com o texto produzido e se sinta atraído
pelo serviço, ideia ou produto em questão.

Oralidade

1, 2, 3, 5, 7,
10

Roda deconversa
Produção deresenha
Produção devídeo
Uso do laboratório de informática
Encenação
Atividade oral e/ou escrita
Roda deconversa
Uso do computador para editartexto
Confecção de folhetos,panfletos

Planejamento
e (EF67LP14) Definir o contexto de produção da entrevista (objetivos, o que se pretende Roda de conversa e de leitura
produção
de conseguir, porque aquele entrevistado etc.), levantar informações sobre o entrevistado e sobre o Entrevista, Produção de roteiro
acontecimento ou tema em questão, preparar o roteiro de perguntar e realizar entrevista oral Produção de vídeo, Debate
entrevistas orais
com envolvidos ou especialistas relacionados como fato noticiado ou como tema em pauta, Produção de texto oral
usando roteiro previamente elaborado e formulando outras perguntas a partir das respostas dadas
Atividade oral Dinâmica
e, quando for o caso, selecionar partes, transcrever e proceder a uma edição escrita do texto,
adequando-o a seu contexto de publicação, à construção composicional do gênero e garantindo
a relevância das informações mantidas e a continuidade temática.
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Práticas de Competências Objetos de
linguagem específicas conhecimento

1, 2, 3,
Leitura
5, 7, 10

Habilidades
6º ANO

7º ANO

Procedimentos metodológicos

Estratégias
e (EF67LP15) Identificar a proibição imposta ou o direito garantido, bem como Roda de conversae de leitura, Leitura de
procedimentos de as circunstâncias de sua aplicação, em artigos relativos a normas, regimentos textos oficiais como: regimento escolar,
leitura em textos escolares, regimentos e estatutos da sociedade civil, regulamentações para o ECA,Constituição, Pesquisa, Simulação,
legais e normativos
Produção de texto com o uso do
mercado publicitário, Código de Defesa do Consumidor, Código Nacional de
computador
Trânsito, ECA, Constituição, dentre outros.
Contexto
de (EF67LP16)Explorareanalisarespaçosdereclamaçãodedireitos e de envio de
produção, circulação solicitações (tais como ouvidorias, SAC, canais ligados a órgãos públicos,
e recepção de
plataformas do consumidor, plataformas de reclamação), bem como de textos
textos e práticas pertencentes a gêneros que circulam nesses espaços, reclamação ou carta de
relacionadas à defesa
reclamação, solicitação ou carta de solicitação, como forma de ampliar as
de direitos e à
participação social possibilidades de produção desses textos em casos que remetam a
reivindicações que envolvam a escola, a comunidade
oualgumdeseusmembroscomo formadeseengajarnabuscade solução de
problemas pessoais, dos outros ecoletivos.

Rodadeconversaede leitura
Leitura de textos oficiais como:
regimento escolar, ECA,Constituição
Pesquisa
Simulação
Produção de textos oficiais

LÍNGUA PORTUGUESA 6º E 7º ANOS
CAMPO DE ATUAÇÃO
Práticas de Competências Objetos de
linguagem específicas conhecimento

CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA
6º ANO

Habilidades
7º ANO

Procedimentos metodológicos
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Práticas de Competências Objetos de
linguagem específicas conhecimento

1, 2, 3,
5, 7, 10

LEITURA

Produção de
textos

1, 2, 3,
5, 7, 10

Habilidades
7º ANO

6º ANO

Procedimentos metodológicos

Relação entre contexto de produção e (EF67LP17) Analisar, a partir do contexto de produção, a forma de Roda de conversa e leitura para instigar saberes dos
características composicionais e organização das cartas de solicitação e de reclamação (datação, alunos a respeito do conteúdo a ser trabalhado;
estilísticas dos gêneros (carta de forma de início, apresentação contextualizada do pedido ou da Análise de alguma situação proposta para introdução do
solicitação, carta de reclamação, reclamação, em geral, acompanhada de explicações, argumentos conteúdo; Aula expositiva, apresentando
textos
petição on-line, carta aberta, abaixo- e/ou relatos do problema, fórmula de finalização mais ou menos
normativos; Atividade em dupla;
assinado, proposta etc.)
cordata, dependendo do tipo de carta e subscrição) e algumas das
marcas linguísticas relacionadas à argumentação, explicação ou Uso do livro didático ou outros suportes textuais;
Apreciação e réplica
relato de fatos, como forma de possibilitar a escrita fundamentada Uso do laboratório de informática para acessar
de cartas como essas ou de postagens em canais próprios de plataforma de atos normativos;
reclamações e solicitações em situações que envolvam questões
relativas à escola, à comunidade ou a algum dos seus membros.
Estratégias, procedimentos de leitura (EF67LP18)Identificar o objeto da reclamação e/ou da solicitação Roda de conversa e leitura para instigar saberes dos
em
textos
e sua sustentação, explicação ou justificativa, de forma a poder alunos a respeito do conteúdo a ser trabalhado;
reivindicatórios ou propositivos
analisar a pertinência da solicitação ou justificação.
Análise de alguma situação proposta para introdução do
conteúdo;
Aula expositiva apresentando textos reivindicatórios e
propositivos; Atividade em dupla; Uso do livro didático
ou outros suportes textuais; Uso do laboratório de
informática para acessar plataformas de revistas ou
jornais; Disponibilizar discursos, propostas políticas para
leitura e análise do teor;
Promover debate.
Estratégia de produção: planejamento (EF67LP19) Realizar levantamento de questões, problemas que Roda de conversa e leitura para instigar saberes dos
de
textos
reivindicatórios requeiram a denúncia de desrespeito a direitos, reivindicações, alunos a respeito do conteúdo a ser trabalhado; Análise
oupropositivos
reclamações, solicitações que contemplem a comunidade escolar ou de alguma situação proposta para introdução do
algum de seus membros e examinar normas e legislações.
conteúdo; Aula expositiva apresentando textos
reivindicatórios e propositivos; Atividade em dupla; Uso
do livro didático ou outros suportes textuais; Uso do
laboratório de informática para acessar plataformas de
revistas oujornais; Produção detexto; Revisão do texto;
Aula aberta a outras pessoas da escola ou comunidade
para apresentação dos textos.

LÍNGUA PORTUGUESA 6º E 7º ANOS
CAMPO DE ATUAÇÃO
Práticas de Competências Objetos de
linguagem específicas conhecimento

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA
Habilidades
6º ANO

7º ANO

Procedimentos metodológicos
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(EF67LP20) Realizar pesquisa, a partir de recortes e questões Roda de conversa e leitura para instigar saberes dos alunos a
definidos previamente, usando fontes indicadas e abertas.
respeito doconteúdo a ser trabalhado; Análise de alguma situação
proposta para introdução do conteúdo;
Análise linguística e semiótica de textos argumentativos,
eivindicatórios e propositivos; Exposição de textos
argumentativos, reivindicatórios epropositivos para apreciação
dos alunos.
Produção de textos
Estratégias
de (EF67LP21) Divulgar resultados de pesquisas por meio de Roda de conversa e leitura para instigar saberes dos alunos a
1, 2, 3, 5, 10
apresentações orais, painéis, artigos de divulgação científica,
respeito do conteúdo a ser trabalhado;
escrita: textualização, verbetes de enciclopédia, podcasts científicos etc.
Análise de alguma situação proposta para introdução do
revisão eedição
conteúdo;
Produção textual individual oudupla;
(EF67LP22) Produzir resumos, a partir das notas e/ou esquemas
Revisão textual.
feitos, com o uso adequado de paráfrases e citações.
Leitura

Curadoria de
1, 2, 3, 5, 10 informação

Oralidade

Conversação
espontânea
1, 2, 3, 5, 10

Procedimentos
compreensão
Tomada de nota

Roda de conversa e leitura para instigar saberes dos alunos a
respeito do conteúdo a ser trabalhado; Análise de alguma
situaçãoproposta para introdução do conteúdo; Espaço de escuta
dos alunos a partir de situação proposta pelo professor;
Proposição de mesa redonda, debate, seminário onde os
alunospossam posicionar-se frente a questão proposta.
(EF67LP24)Tomarnotadeaulas,apresentaçõesorais,entrevistas (ao Roda de conversa e leitura para instigar saberes dos alunos a
respeito do conteúdo a ser trabalhado; Análise de alguma situação
vivo, áudio, TV, vídeo), identificando e hierarquizando as
informações principais, tendo em vista apoiar o estudo e a produção proposta para introdução do conteúdo;Espaço de escuta dos
de sínteses e reflexões pessoais ou outros objetivos em questão. alunos a partir de situação proposta pelo professor; roposição de
mesa redonda, debate, seminário onde os alunos possam
posicionar-se frente a questão proposta; Assistir vídeos ou
documentários para discussãoposterior.
(EF67LP23) Respeitar os turnos de fala, na participação em
conversações e em discussões ou atividades coletivas, na sala de
aula e na escola e formular perguntas coerentes e adequadas em
momentos oportunos em situações de aulas, apresentação oral,
seminário etc.
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Práticas de
linguagem

Competências Objetos de
específicas
conhecimento

Habilidades

Análise
linguística/sem
iótica

1, 2, 3, 5, 10

Textualização
Progressão temática

(EF67LP25) Reconhecer e utilizar os critérios de organização Roda de conversa e leitura para instigar saberes dos alunos a
tópica (do geral para o específico, do específico para o respeito do conteúdo a ser trabalhado;
geraletc.), as marcas linguísticas dessa organização Análise de alguma situação proposta para introdução do
(marcadores de ordenação e enumeração, de explicação, conteúdo; Análise linguística e semiótica de textos com termos
definição e exemplificação, por exemplo) e os mecanismos de anafóricas ecatáforas.
paráfrase, de maneira a organizar mais adequadamente a
coesão e a progressão temática de seus textos.

1, 2, 3, 5, 10

Textualização

(EF67LP26) Reconhecer a estrutura de hipertexto em textos de Roda de conversa e leitura para instigar saberes dos alunos a
divulgação científica e proceder à remissão a conceitos e respeito do conteúdo a ser trabalhado; Análise de alguma situação
relações por meio de notas de rodapés ou boxes.
proposta para introdução do conteúdo; Uso do laboratório de
informática para acessar hiperlinks e hipertexto; Produção de
texto para intenet.

6º ANO

7º ANO

Procedimentos metodológicos

LÍNGUA PORTUGUESA 6º E 7º ANOS
CAMPO DE ATUAÇÃO
Práticas de Competências
linguagem
específicas

Leitura

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO
Objetos de conhecimento

Habilidades
6º ANO

1, 2, 3, 5,9, 10

Relação entre textos

1, 3, 6, 7, 9

Estratégias
de
Apreciação e réplica

7º ANO

Procedimentos metodológicos

(EF67LP27) Analisar, entre os textos literários e entre estes e Roda de leitura, Produção detexto, Pesquisa individual e
outras manifestações artísticas (como cinema, teatro, música, coletiva
artes visuais e midiáticas), referências explícitas ou implícitas
Leitura e interpretação de textos, Uso do computador com
aoutros textos, quanto aos temas, personagens e recursos
ou sem internet
literários e semióticos
leitura (EF67LP28) Ler, de forma autônoma, e compreender – Roda deleitura, Produção detexto, Pesquisa individual e
selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a coletiva
diferentes objetivos e levando em conta características dos Leitura e interpretação de textos, Uso do computador com
gêneros e suportes –, romances infanto-juvenis, contospopulares, ou sem internet
contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas,
narrativas de aventuras, narrativas de enigma, mitos, crônicas,
autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, poemas de
forma livre e fixa (como sonetos e cordéis), vídeo-poemas,
poemas visuais, dentre outros, expressando avaliação sobre o
texto lido e estabelecendo preferências por gêneros,
temas,autores.
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1,2,3,5,9,10

Práticas de
linguagem
Produção de
textos

Competências
específicas
3, 5,9

Reconstrução da textualidade (EF67LP29) Identificar, em texto dramático, personagem, ato, Roda deleitura, Produção detexto, Pesquisa individual e
cena, fala e indicações cênicas e a organização do texto: enredo, coletiva
Efeitos de sentidos provocados conflitos, ideias principais, pontos de vista, universos de
Leitura e interpretação de textos, Uso do computador com
pelos usos de recursos referência.
ou sem internet
linguísticos e multissemióticos

Objetos de conhecimento

Habilidades
6º ANO

7º ANO

Construção da textualidade (EF67LP30) Criar narrativas ficcionais, tais como contos
Relação entre textos
populares, contos de suspense, mistério, terror, humor,
narrativas de enigma, crônicas, histórias em quadrinhos,
dentre outros, que utilizem cenários e personagens
realistas ou de fantasia, observando os elementos da
estrutura narrativa próprios ao gênero pretendido, tais
como enredo, personagens, tempo, espaço e narrador,
utilizando tempos verbais adequados à narração de fatos
passados, empregando conhecimentos sobre diferentes
modos de se iniciar uma história e de inserir os discursos
direto e indireto.

Procedimentos metodológicos

Produção de contos;
Peçateatral;
Produção e Declamação de poemas;
Fazer inferências informação prévia texto.

(EF67LP31) Criar poemas compostos por versos livres e
de forma fixa (como quadras e sonetos), utilizando
recursos visuais, semânticos e sonoros, tais como
cadências, ritmos e rimas, e poemas visuais e vídeopoemas, explorando as relações entre imagem e texto
verbal, a distribuição da mancha gráfica (poema, visual) e
outros recursos visuais e sonoros.
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LÍNGUA PORTUGUESA 6º E 7º ANOS
CAMPO DE ATUAÇÃO
Práticas de Competências
linguagem específicas

Análise
linguística/
semiótica

2, 5

2, 5

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
Objetos de conhecimento

Habilidades
6º ANO

7º ANO

Procedimentos metodológicos

Fono-ortografia

(EF67LP32) Escrever palavras com correção ortográfica, Escrita de palavras de acordo as convenções da
obedecendo as convenções da língua escrita.
língua escrita;

Elementos notacionais da
escrita

(EF67LP33) Pontuar textos adequadamente.

Pontuação correta dos textos a serem trabalhados
/(apresentados);
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Práticas de
linguagem

Competências Objetos de
específicas
conhecimento
2, 5

Análise
linguística/

2, 5

2, 5

Análise
linguística/

2, 5

Habilidades
6º ANO

7º ANO

Procedimentos metodológicos

(EF06LP03) Analisar diferenças de (EF07LP03) Formar, com base emAnalise ecomparação entre palavras de uma série
sentido entre palavras de uma série palavras primitivas, palavras sinonímica; Pesquisa de palavras primitivas e seus
sinonímica.
derivadas com os prefixos e sufixos derivados com os prefixos maisusados na língua
Léxico/
mais produtivos no português. portuguesa;
morfologia (EF67LP34) Formar antônimos com acréscimo de prefixos que Conversa introdutória com elementos de conhecimento
expressam noção de negação.
para formação de antônimos com acréscimo de prefixos que
expressam noções de negação;
(EF67LP35) Distinguir palavras derivadas por acréscimo de afixos e Organização dos elementos pré - textuais distinguindo
palavras compostas.
palavras derivadas por acréscimo de afixos e palavras
compostas;
(EF06LP04) Analisar a função e (EF07LP04)
Reconhecer,emApresentação e exploração detextos, revistas
e
as flexões de substantivos e textos, o verbo como o núcleo jornais virtuais como fonte de apoio para o conteúdo em
adjetivos e de verbos nos modos dasorações.
estudo, tendo o verbo como núcleo das orações e
Indicativo,
Subjuntivo
e
analisando a função e as flexões de substantivos e
Morfossintaxe Imperativo: afirmativo e negativo.
adjetivos dos verbos nos modos indicativo, subjuntivo e
imperativo: afirmativo e negativo.
(EF06LP05) Identificar os efeitos (EF07LP05) Identificar, emRoda de conversa e de leitura
de sentido dos modos verbais, orações de textos lidos ou deAtividade escrita
considerando o gênero textual e a produção própria, verbos de Produção textual
intenção comunicativa.
predicação completa e incompleta: Jogo, Pesquisa, Uso de dicionário
intransitivos e transitivos.
Trabalho em grupo
(EF06LP06)Empregar,
(EF07LP06) Empregar as regras Uso do laboratório de Informática com acesso à internet
adequadamente,as regras de
básicas de concordância nominal e para pesquisa e discussão de textos a serem explorados,
concordância nominal (relações
verbal em situações comunicativas analisando o emprego adequado das regras de
entre os substantivos e seus
e na produção de textos.
concordância nominal e verbalentre verbo, sujeito simples
determinantes) e as regras de
e composto.
concordância verbal relações entre o
verbo e o sujeito simples e
composto).
(EF07LP07) Identificar, em textos Exposição e leitura de textos, Aula explicativa expositiva,
lidos ou de produção própria, a Roda de leitura, Produção de texto, Pesquisa individual e
estrutura básica da oração: sujeito, coletiva, Leitura e interpretação de textos, Uso do
predicado, complemento (objetos computador com ou sem internet, Confecção de cartazes
direto e indireto).
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Práticas de
linguagem

Análise
linguística/

Competências Objetos de
específicas
conhecimento

Habilidades
6º ANO

7º ANO

(EF07LP08) Identificar, em textos
lidos ou de produção própria,
adjetivos que ampliam o sentido do
substantivo
sujeito
ou
complemento verbal.

Morfossintaxe
2, 5

(EF07LP09) Identificar, em textos
lidos ou de produção própria,
advérbios e locuções adverbiais
que ampliam o sentido do verbo
núcleo da oração.

(EF06LP07) Identificar, em textos,
períodos compostos por orações
separadas por vírgulas em a
utilização
de
conectivos,
nomeando-os como períodos
compostos por coordenação.

Análise
linguística/

2, 5

(EF06LP08) Identificar, em texto (EF07LP10) Utilizar, ao
ou sequência textual, orações como produzir texto, conhecimentos
unidades constituídas em torno de linguísticos e gramaticais: modos
Morfossintaxe um núcleo verbal e períodos como etempos verbais, concordância
conjunto de orações conectadas. nominal e verbal, pontuação etc.

Procedimentos metodológicos

Aula explicativa expositiva
Roda deleitura
Produção de texto
Pesquisa individual e coletiva
Leitura e interpretação de textos
Uso do computador com ou sem internet
Confecção de cartazes
Aula explicativa expositiva
Roda de leitura
Produção detexto
Pesquisa individual e coletiva
Leitura e interpretação de textos
Uso do computador com ou sem internet
Confecção de cartazes
Roda de conversa e de leitura
Estudo de textos de diferentes gêneros
Atividade oral e escrita
Pesquisa em livros e revistas
Exposição de textos
Brincadeira
Produção textual
Texto fatiado
Dramatização
Estudo de texto
Produçãotextual
Textofatiado
Jogo
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Práticas de
linguagem

Competências Objetos de
específicas
conhecimento

2, 5

Análise
linguística
/
semiótica 2,5

Habilidades
7º ANO

(EF06LP09) Classificar, em texto ou (EF07LP11) Identificar, em textos lidos
sequência textual, os períodos simples ou de produção própria, períodos
compostos.
compostos nos quais duas orações são
Morfossintaxe
conectadas por vírgula, ou por
conjunções que expressem soma de
sentido (conjunção “e”) ou oposição de
sentidos (conjunções“mas”,“porém”).
(EF06LP10) Identificar sintagmas
Sintaxe
nominais
e
verbais
como constituintes imediatos da
oração.

Elementos
notacionais da
escrita/
morfossintaxe

(EF06LP11) Utilizar, ao produzir
texto, conhecimentos linguísticos e
gramaticais:tempos
verbais,
concordância nominal e verbal, regras
ortográficas, pontuação etc.

Semântica
Coesão

(EF06LP12) Utilizar, ao produzir (EF07LP12) Reconhecer recursos de
texto, recursos de coesão referencial coesão referencial: substituições lexicais
(nome e pronomes), recursos (de substantivos por sinônimos) ou
semânticos desinonímia, antonímia e pronominais (uso de pronomes
homonímia e mecanismos de anafóricos pessoais, possessivos,
representação de diferentes vozes demonstrativos).
(discurso direto e indireto).
(EF67LP36) Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial (léxica
e pronominal) e sequencial e outros recursos expressivos adequados ao gênero
textual.
(EF07LP13)Estabelecer relações entre
partes do texto, identificando
substituições lexicais(de substantivos por
sinônimos) ou pronominais (uso de
pronomes anafóricos
pessoais,possessivos, demonstrativos),
que contribuem para a continuidade
dotexto.
(EF67LP37) Analisar, em diferentes textos, os efeitos de sentido decorrentes do

Coesão

Análise

6º ANO

Sequências

Procedimentos metodológicos

Aulaexpositiva, Utilização de recursos
tecnológicos

Uso de dicionários, enciclopédias,
gramáticas, nas varia das tecnologias
para aprimoramento do conteúdo;
Documentário; Estudo de textos de
diversos gêneros;
Atividade oral e escrita;
Aula expositiva dialogada, Produção
oral e escrita, Leitura de texto de
diferentes gêneros, Pesquisa em
dicionário, Uso docomputador, Texto
fatiado, Trabalho em grupo ou individual
Pesquisa
Diálogodiscursivo
Produções escritas e áudio visual;
Brincadeira
Confecção de cartaz
Texto fatiado
Jogo
Aula expositiva dialogada, Pesquisa, Uso do
dicionário, Produção de texto oral e
escrito, Trabalho em grupo e individual
Rodadeconversaede leitura, Trabalho em
grupo e individual
Brincadeira
Estudo de texto
Situaçãoproblema
Mural interativo
Atividade individual e escrita
Produçõesescrita
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linguística
/
semiótica

textuais
2,5

uso de recursos linguístico-discursivos de prescrição, causalidade, sequências Estudo de texto
descritivas e expositivas e ordenação de eventos.
Atividade escrita e oral
Sala devídeo
Pesquisa em diferentes fontes
Exposição de trabalhos
Modalização
(EF07LP14) Identificar, em textos, os Roda de conversa e de leitura
efeitos de sentido do uso de estratégias de Debate
modalização e
Trabalho em grupo e individual
argumentatividade.
Atividades de escrita e oral
Atividade objetiva e subjetiva
Construção de mural
Leitura de diferentes textos
Figuras de (EF67LP38) Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem, como Roda de conversa e de leitura
linguagem
comparação, metáfora, metonímia, personificação, hipérbole, dentre outras.
Tirinhas
Produção de paródia
Leitura de texto com diferentes gêneros
Pesquisa/trabalho individual ou em grupo
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LÍNGUA PORTUGUESA – 8º E 9º ANOS
Área do conhecimento - linguagem

Componente currícular: língua portuguesa
Campo jornalístico/midiático

Práticas de
linguagem

Objetos de
conhecimento

Habilidades
6º ANO

Leitura

Reconstrução do
contexto
de
produção,
circulação
e
recepção de textos.
Caracterização do
campo jornalístico
e relação entre os
gêneros
em
circulação, mídias
e práticas da
cultura digital.

Procedimentos metodológicos

Instrumento avaliativo

7º ANO

(EF89LP01) Analisar os interesses que movem o campo Roda de conversa e leitura para
jornalístico, os efeitos das novas tecnologias no campo e
instigar saberes dos alunos a
as condições que fazem da informação uma mercadoria,
respeito do conteúdo a ser
de forma a poder desenvolver uma atitude crítica frente
trabalhado;
aos textos jornalísticos
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo; Aula
expositiva;
Uso do laboratório de informática
com e sem acesso à internet para
contato com textos midiaticos;
Uso do Datashow conectado a um
computador para o professor
acessar internet e mostrar aos
alunos a diversidade gêneros
textuais da cultural digital;
Leitura de
textos
midiáticos.

Observação feita pelo
professor;
Avaliação escrita e
oral;
Avaliação
dissertativa;
Seminários;
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Leitura

(EF08LP01) Identificar e
comparar as várias editorias de
jornais impressos e digitais e de
sites noticiosos, de forma a
refletir sobre os tipos de fato que
Reconstrução do contexto são noticiados e comentados, as
de produção,
escolhas sobre o que noticiar e o
circulação e recepção de que não noticiar e o
textos.
destaque/enfoque dado e a
fidedignidade da informação.
Caracterização do campo
jornalístico e relação entre os
gêneros em circulação,
mídias e práticas da cultura
digital.

(EF09LP01) Analisar o Roda de conversa e leitura para Observação feita
fenômeno da
pelo professor;
instigar saberes dos alunos a
disseminação de notícias
respeito do conteúdo a Avaliação escrita e
falsas nas redes sociais e
oral;
sertrabalhado;
desenvolver estratégias
para reconhecê-las, a partir Análise de alguma situação Avaliação
dissertativa;
proposta para introdução do
da
Seminários;
conteúdo;
verificação/avaliação do
Trabalho individual
veículo, fonte, data e local Aula expositiva;
da publicação, autoria, Manuseio de jornais impressos e
ou coletiva.
URL, da análise da
análise de seus textos;
formatação, da comparação Debate sobre a função dos textos
de diferentes fontes, da
jornalísticos;
consulta a sites de
curadoria que atestam a
fidedignidade do relato
dos fatos e denunciam
boatos etc.
(EF89LP02) Analisar diferentes
práticas (curtir, Roda de conversa e leitura para
Observação feita pelo
compartilhar, comentar, curar etc.) e textos pertencentes a instigar saberes dos alunos respeitodo professor;
diferentes gêneros da culturadigital (meme, gif , comentário, conteúdo a ser trabalhado;
Avaliação escrita e oral;
charge digital etc.) envolvidos no trato com a informação e
Análise de alguma situação proposta Avaliação
opinião, de forma a possibilitar uma presença mais crítica e
dissertativa;
para introdução do conteúdo;
ética nas redes.
Seminários;
Aula expositiva;
Uso do laboratório de informática com Trabalho individual ou
e sem acesso à internet para contato coletiva.
com textos midiáticos;
Uso do Datashow conectado a um
computador para o professor acessar
internet e mostrar aos alunos a
diversidade gêneros textuais da
cultural digital;
Debate sobre a linguagem das redes
sociais.
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Leitura

Estratégia
de leitura: (EF89LP03)
Roda de conversa e leitura para
apreender os sentidos
Analisar textos de opinião (artigos de opinião, editoriais,
instigar saberes dos alunos a
globais dotexto
cartas de leitores, comentários, posts de blog e de redes
respeito do conteúdo a ser
sociais, charges, memes, gifs etc.) e posicionar-se de forma
trabalhado;
Apreciação e réplica
crítica e fundamentada, ética e respeitosa frente a fatos e
Análise de alguma situação proposta
opiniões relacionados a esses textos.
para introdução do conteúdo;
Aula expositiva;
Uso do laboratório de informática
com e sem acesso à internet para
contato com textos de
opinião; Debate opinião.

Relação entre textos

(EF08LP02)
Justificar
diferenças ou
semelhanças no
tratamento dado a
uma
mesma
informação
veiculada em
textos diferentes,
consultando sites
e serviços de
checadores de
fatos.

(EF09LP02)
Roda de conversa e leitura para
Analisar e comentar a cobertura da
instigar saberes dos alunos a
imprensa sobre fatos de relevância
respeito do conteúdo a ser
social, comparando diferentes
trabalhado;
enfoques por meio do uso de
Análise de alguma situação proposta
ferramentas de curadoria.
para introdução do conteúdo;
Aulaexpositiva;
Uso do laboratório de informática
com e sem acesso à internet para
contato com diferentes textos;
Debate sobre textos: diferenças,
semelhanças e sobre a coberturada
imprensa.

Observação feita
pelo professor;
Avaliação escrita e
oral;
Avaliação
dissertativa;
Seminários;
Debate.

Observação feita
pelo professor;
Avaliação escrita e
oral;
Avaliação
dissertativa;
Seminários;
Debate.
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Estratégia de leitura:
apreender os sentidos
globais do texto
Apreciação e réplica

Efeitos de sentido
Leitura

(EF89LP04) Identificar e avaliar teses/ opiniões/ Roda de conversa e leitura para
posicionamentos explícitos e implícitos, argumentos e
instigar saberes dos alunos a
contra-argumentos em textos argumentativos do campo
respeito do conteúdo a
(carta de leitor, comentário, artigo de opinião, resenha
sertrabalhado;
crítica etc.), posicionando-se frente à questão controversa
Análise de alguma situação proposta
de formas ustentada.
para introdução do conteúdo;
Aulaexpositiva;
Uso do laboratório de informática
com e sem acesso à internet para
contato com diferentes
textos;
Debate: argumento e contraargumento com base
em textos argumentativos.
(EF89LP05) Analisar o efeito de sentido produzido pelo Roda de conversa e leitura para
uso, em textos, de recurso a formas de apropriação textual
instigar saberes dos alunos a
(paráfrases, citações, discurso direto, indireto ou indireto
respeito do conteúdo a
livre).
sertrabalhado;
(EF89LP06) Analisar o uso de recursos persuasivos em Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
textos argumentativos diversos (como a elaboração do
título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a Aulaexpositiva;
explicitação ou a ocultação de fontes de informação) e seus Uso do laboratório de informática
efeitos de sentido.
com e sem acesso à internet para
contato com diferentes textos;
Análise de recursos
textuais.

Observação feita
pelo professor;
Avaliação escrita e
oral;
Avaliação
dissertativa;
Seminários;
Debate.

Observação feita
pelo professor;
Avaliação escrita e
oral;
Avaliação
dissertativa;
Seminários;
Debate.
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Produção de textos

(EF89LP07) Analisar, em notícias, reportagens e peças Roda de conversa e leitura para
publicitárias em várias mídias, os efeitos de sentido devido
instigar saberes dos alunos a
ao tratamento e à composição dos elementos nas imagens
respeito do conteúdo a ser
em movimento, à performance, à montagem feita (ritmo,
trabalhado;
duração e sincronização entre as linguagens –
complementaridades, interferências etc.) e ao ritmo, Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Efeitos de sentido
melodia, instrumentos e sampleamentos das músicas e
Aula expositiva;
efeitos sonoros.
Uso do laboratório de informática
Exploração da
multissemiose
com e sem acesso à internet para
contato com diferentes textos;
Análise dos efeitos de sentido;
Atividade em dupla;
Uso do
livro didático,
jornais e revistas.
Estratégia de produção: (EF89LP08) Planejar reportagem impressa e em outras Roda de conversa e leitura para
planejamento de textos mídias (rádio ou TV/vídeo, sites), tendo em vista as
instigar saberes dos alunos a
informativos
condições de produção do texto – objetivo,
respeito do conteúdo a
leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação etc.–a
sertrabalhado;
partir da escolha do fato a ser aprofundado ou do tema a ser
Análise
de alguma situação proposta
focado (de relevância para a turma, escola ou comunidade),
para introdução do conteúdo;
do levantamento de dados e informações sobre o fato ou
tema – que pode envolver entrevistas com envolvidos ou Aulaexpositiva;
com especialistas, consultas a fontes diversas, análise de Atividade emdupla;
documentos, cobertura de eventos etc. -, do registro dessas Uso do livro didático, jornais
informações e dados, da escolha de fotos ou imagens a
erevistas;
produzir ou a utilizar etc., da produção de infográficos, Produção de texto para jornais
quando for o caso, e da organização hipertextual (no caso a
impresso e virtual.
publicação em sites ou blogs noticiosos ou mesmo de
jornais impressos, por meio de boxes variados).

Observação feita
pelo professor;
Avaliação escrita e
oral;
Avaliação
dissertativa;
Seminários;
Debate.

Observação feita
pelo professor;
Avaliação escrita e
oral;
Avaliação
dissertativa;
Produção detexto;
Debate.
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Estratégia de produção: (EF89LP09) Produzir reportagem impressa, com título,
textualização de textos linha fina (optativa), organização composicional
informativos
(expositiva, interpretativa e/ou opinativa), progressão
temática e uso de recursos linguísticos compatíveis com as
escolhas feitas e reportagens multimidiáticas, tendo em
vista as condições de produção, as características do gênero,
os recursos e mídias disponíveis, sua organização
hipertextual e o manejo adequado de recursos de captação e
edição de áudio e imagem e adequação à norma-padrão.

Produção de textos

Estratégia de produção: (EF89LP10) Planejar artigos de opinião, tendo em vista as
planejamento de textos condições de produção do texto – objetivo,
argumentativos e
leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação etc. –,
apreciativos.
a partir da escolha do tema ou questão a ser discutido(a),da
relevância para a turma, escola ou comunidade, do
levantamento de dados e informações sobre a questão, de
argumentos relacionados a diferentes posicionamentos em
jogo, da definição – o que pode envolver consultas a fontes
diversas, entrevistas com especialistas, análise de textos,
organização esquemática das informações e argumentos –
dos (tipos de) argumentos e estratégias que pretende utilizar
para convencer os leitores.

Roda de conversa e leitura para
instigar saberes dos alunos a
respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Aula expositiva;
Atividade em dupla;
Uso do livro didático, jornais
erevistas;
Produção de texto para jornais
impresso e virtual.
Revisão de textos em dupla
ou individual.
Roda de conversa e leitura para
instigar saberes dos alunos a
respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Aula expositiva;
Atividade em dupla;
Uso do livro didático, jornais e
revistas;
Produção de texto argumentativo.
Revisão de textos em dupla
ou individual.

Observação feita
pelo professor;
Avaliação escrita e
oral;
Avaliação
dissertativa;
Produção detexto.

Observação feita
pelo professor;
Avaliação escrita e
oral;
Avaliação
dissertativa;
Produção de texto.
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Textualização de textos (EF08LP03) Produzir (EF09LP03) Produzir artigos de
argumentativos e
artigos de opinião, tendo opinião, tendo em vista o
apreciativos
em vista o contexto de contexto de produção dado,
produção dado, a defesa assumindo posição diante de
de um ponto de vista, tema polêmico,
utilizando argumentos e argumentando de acordo com a
contra-argumentos
e estrutura própria desse tipo de
articuladores de coesão texto
e
utilizando
que marquem relações de diferentes
tipos
de
oposição,
contraste, argumentos – de autoridade,
exempliﬁcação, ênfase. comprovação, exempliﬁcação
princípio etc.

Roda de conversa e leitura para
instigar saberes dos alunos a
respeito do conteúdo a
sertrabalhado;
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Aulaexpositiva;
Atividade emdupla;
Uso do livro didático, jornais
erevistas;
Produção de texto argumentativo.
Revisão de textos em dupla
ou individual.

Observação feita
pelo professor;
Avaliação escrita e
oral;
Avaliação
dissertativa;
Produção detexto.

Estratégias de produção: (EF89LP11) Produzir, revisar e editar peças e campanhas Roda de conversa e leitura para instigar Observação feita
planejamento, textualização, publicitárias, envolvendo o uso articulado e complementar saberesdos alunos a respeito do
pelo professor;
revisão e edição de textos de diferentes peças publicitárias: cartaz, banner, indoor, conteúdo a sertrabalhado;
Avaliação escrita
publicitários
folheto, panfleto, anúncio de jornal/revista, para internet,
e oral;
Análise de alguma situação proposta
spot, propaganda de rádio, TV, a partir da escolha da
Avaliação
para introdução do conteúdo;
questão/problema/causa significativa para a escola e/ou a
dissertativa;
comunidade escolar, da definição do público-alvo, das Aulaexpositiva;
Produção de texto.
peças que serão produzidas, das estratégias de persuasão e Atividade emdupla;
Uso do livro
didático,
convencimento que serão utilizadas.
jornais erevistas;
Produção de
peças
publicitárias;
Revisão de textos em dupla
ou individual.
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Oralidade

Estratégias de produção: (EF89LP12) Planejar coletivamente a realização de um
planejamento e participação debate sobre tema previamente definido, de interesse
em debates regrados
coletivo, com regras acordadas e planejar, em grupo,
participação em debate a partir do levantamento de
informações e argumentos que possam sustentar o
posicionamento a ser defendido (o que pode envolver
entrevistas com especialistas, consultas a fontes diversas, o
registro das informações e dados obtidos etc.), tendo em vista
as condições de produção do debate – perfil dos ouvintes e
demais participantes, objetivos do debate, motivações para
sua realização, argumentos e estratégias de convencimento
mais eficazes etc. e participar de debates regrados, na
condição de membro de uma equipe de debatedor,
apresentador/mediador, espectador (com ou sem direito a
perguntas), e/ou de juiz/avaliador, como forma de
compreender o funcionamento do debate, e poder participar
de formaconvincente, ética, respeitosa e críticae desenvolver
uma atitude de respeito e diálogo para com as ideias
divergentes.
Estratégias de produção: (EF89LP13) Planejar entrevistas orais com pessoas ligadas
planejamento,
ao fato noticiado, especialistas etc., como forma de obter
realização e edição de dados e informações sobre os fatos cobertos sobre o temaou
entrevistas orais
questãodiscutidaou temática sem estudo, levando em conta
o gênero e seu contexto de produção, partindo do
levantamento de informações sobre o entrevistado e sobre a
temática e da elaboração de um roteiro de perguntas,
garantindo a relevância das informações mantidas e
a continuidade temática, realizar entrevista e fazer edição em
áudio ou vídeo, incluindo uma contextualização inicial e uma
fala de encerramento para publicação da entrevista
isoladamente ou como parte integrante de reportagem
multimidiática, adequando-a a seu contexto de publicação e
garantindo a relevância das informações mantidas e a
continuidade temática.

Roda de conversa e leitura para
instigar saberes dos alunos a
respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação
proposta para introdução do
conteúdo;
Aula expositiva;
Atividade em dupla;
Uso do livro
didático,
jornais e revistas;
Organizar debates;
Produção de orientador para o
debate;
Revisão de textos em dupla
ou individual.

Observação feita pelo
professor;
Avaliação escrita e
oral;
Avaliação
dissertativa;
Produção de texto.

Roda de conversa e leitura para
instigar saberes dos alunos a
respeito do conteúdo a
sertrabalhado;
Análise de alguma situação
proposta para introdução do
conteúdo;
Aula expositiva;
Atividade em dupla;
Uso do livro didático, jornais e
revistas;
Organizar entrevista;
Formular questões para
entrevista;
Revisão de textos em dupla
ou individual.

Observação feita pelo
professor;
Avaliação escrita e oral;
Avaliação
dissertativa;
Produção de texto.
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Análise
linguística/semiótica

Argumentação:
movimentos
argumentativos, tipos de
argumento
e força
argumentativa

Estilo

(EF89LP14) Analisar, em textos argumentativos e Roda de conversa e leitura para
propositivos, os movimentos argumentativos de sustentação,
instigar saberes dos alunos a
refutação e negociação e os tipos de argumentos, avaliando a
respeito do conteúdo a ser
força/tipo dos argumentos utilizados.
trabalhado;
Análise de alguma situação
proposta para introdução do
conteúdo;
Aula expositiva;
Atividade em dupla;
Uso do livro didático, jornais e
revistas;
Organizar entrevista;
Produzir texto argumentativo e
propositivo;
Revisão de textos em dupla ou
individual.
(EF89LP15)Utilizar,nosdebates, operadores argumentativos
Roda de conversa e leitura para
que marcam a defesa de ideia ede diálogo com a tese do outro:
instigar saberes dos alunos a
concordo, discordo, concordo parcialmente, do meu ponto de
respeito do conteúdo a ser
vista, na perspectiva aqui assumida etc.
trabalhado;
Análise de alguma situação
proposta para introdução do
conteúdo;
Aula expositiva;
Atividade em dupla;
Uso do livro didático, jornais e
revistas;
Organizar entrevista;
Formular questões para
debates;
Revisão de textos em dupla ou
individual.
Promover debates.

Observação feita pelo
professor;
Avaliação escrita e
oral;
Avaliação
dissertativa;
Produção detexto.

Observação feita
pelo professor;
Avaliação escrita e
oral;
Avaliação
dissertativa;
Produção de texto.
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Análise
linguística/semiótica

Leitura

Modalização

(EF89LP16) Analisar a modalização realizada em textos Roda de conversa e leitura para
noticiosos e argumentativos, por meio das modalidades
instigar saberes dos alunos a
apreciativas, viabilizadas por classes e estruturas gramaticais
respeito do conteúdo a
como adjetivos, locuções adjetivas, advérbios, locuções
sertrabalhado;
adverbiais, orações adjetivas e adverbiais, orações relativas
restritivas e explicativas etc., de maneira a perceber a Análise de alguma situação
proposta para introdução do
apreciação ideológica sobre os fatos noticiados ou as posições
conteúdo;
implícitas ou assumidas.
Aula expositiva;
Atividade em dupla;
Uso do livro
didático,
jornais e revistas;
Produção de textos;
Revisão de textos em dupla ou
individual.
CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA

Observação feita
pelo professor;
Avaliação escrita e
oral;
Avaliação
dissertativa;
Produção de texto.

Reconstrução do contexto de (EF89LP17) Relacionar textos e documentos legais e Roda de conversa e leitura para Observação feita
produção, circulação e recepção normativos de importância universal, nacional ou local instigar saberes dos alunos a respeito
pelo professor;
que envolvam direitos, em especial, de crianças, do conteúdo a ser trabalhado;
Avaliação escrita
de textos legais e normativos
adolescentes e jovens – tais como a Declaração dos
e
Análise de alguma situação proposta
Direitos Humanos, a Constituição Brasileira, o ECA oral;
para
introdução
do
conteúdo;
, e a regulamentação da organização escolar – por
Produção de texto.
Aula
expositiva
apresentando
exemplo, regimento escolar -, a seus contextos de
textos normativos;
produção, reconhecendo e analisando possíveis
motivações, finalidades e sua vinculação com Atividade em dupla;
Uso do livro didático ou outros
experiências humanas e fatos históricos e sociais, como
suportes textuais;
forma de ampliar a compreensão dos direitos e deveres,
Uso do laboratório de informática para
de fomentar os princípios democráticos e uma atuação
acessar plataforma de atos normativos;
pautada pela ética da responsabilidade (o outro tem
Assistir sessão dos vereadores e
direito a uma vida digna tanto quanto eu tenho).
reunião do Conselho Municipal de
Educação.
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Leitura

Leitura

Contexto de produção, circulação
e recepção de textos e práticas
relacionadas à defesade direitos e
à participação social

(EF89LP18) Explorar e analisar instâncias e canais de
participação disponíveis na escola (conselho de escola,
outros colegiados, grêmio livre), na comunidade
(associações, coletivos, movimentos, etc.), no
munícipio ou no país, incluindo formas de participação
digital, como canais e plataformas de participação
(como portal e-cidadania), serviços, portais e
ferramentas de acompanhamentos do trabalho de
políticos e de tramitação de leis, canais de educação
política, bem como de propostas e proposições que
circulam nesses canais, de forma a participar do debate
de ideias e propostas na esfera social e a engajar-se com
a busca de soluções para problemas ou questões que
envolvam a vida da escola e da comunidade.

Relação entre contexto de (EF89LP19) Analisar, a partir do contexto de produção,
produção e características a forma de organização das cartas abertas, abaixocomposicionais e estilísticas dos assinados e petições on-line (identificação dos
gêneros
signatários, explicitação da reivindicação feita,
acompanhada ou não de uma breve apresentação da
Apreciação e réplica
problemáticae/ou de justificativas que visam sustentar a
reivindicação) e a proposição, discussão e aprovação de
propostas políticas ou de soluções para problemas de
interesse público, apresentadas ou lidas nos canais
digitais de participação, identificando suas marcas
linguísticas, como forma de possibilitar a escrita ou
subscrição consciente de abaixo-assinados e textos
dessa natureza e poder se posicionar de forma crítica e
fundamentada frente às propostas.

Roda de conversa e leitura para
instigar saberes dos alunos a
respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação
proposta para introdução do
conteúdo;
Aula expositiva apresentando textos
normativos;
Atividade em dupla;
Uso do livro didático ou outros
suportes textuais;
Uso do laboratório de informática
para acessar plataforma
de atos normativos;
Assistir reunião do conselho escolar
ou reuniões na comunidade;
Conselho Municipal
de
Educação.
Roda de conversa e leitura para
instigar saberes dos alunos a
respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação
proposta para introdução do
conteúdo;
Aula expositiva apresentando cartas
abertas, abaixo-assinados e
petições on-line;
Atividade em dupla;
Uso do livro didático ou outros
suportes textuais;
Uso do laboratório de informática
para acessar plataformas de
revistas ou jornais;
Disponibilizar cartas
abertas,

Observação
feita pelo
professor;
Avaliação
escrita e
oral;
Relato oral;
Produção de
texto.

Observação
feita pelo
professor;
Avaliação
escrita e
oral;
Relato oral;
Produção de
texto.
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abaixo-assinados e petições
públicas para os alunos lerem,
compararem a estrutura e
conteúdo do texto.

Leitura

Estratégias e procedimentos de (EF89LP20) Comparar propostas políticas e de solução
leitura em
textos
de problemas, identificando o que sepretende
reivindicatórios ou propositivos fazer/implementar, por que (motivações, justificativas),
para que (objetivos, benefícios e consequências
esperados), como (ações e passos), quando etc. e a
forma de avaliar a eficácia da proposta/solução,
contrastando dados e informações de diferentes fontes,
identificando coincidências, complementaridades e
contradições, de forma a poder compreender e
posicionar-se criticamente sobre os dados e
informações usados em fundamentação de propostas e
analisar a coerência entre os elementos, de forma a
tomar decisões fundamentadas.

Roda de conversa e leitura para
instigar saberes dos alunos a
respeito do conteúdo a
sertrabalhado;
Análise de alguma situação
proposta para introdução do
conteúdo;
Aula
expositiva apresentando
textos reivindicatórios e
propositivos;
Atividade emdupla;
Uso do livro didático ou outros
suportestextuais;
Uso do laboratório de informática
para acessar plataformas de
revistas ou jornais;
Disponibilizar discursos, propostas
políticas para leitura e análise
doteor;
Promover debate.

Observação
feita pelo
professor;
Avaliação
escrita e
oral;
Relato oral;
Debate.

77

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
862 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

Produção de textos

Estratégia
de
produção: (EF89LP21) Realizar enquetes e pesquisas de opinião,
planejamento
de
textos de forma a levantar prioridades, problemas a resolver ou
reivindicatórios ou propositivos propostas que possam contribuir para melhoria da
escola ou da comunidade, caracterizar
demanda/necessidade, documentando-a de diferentes
maneiras por meio de diferentes procedimentos,
gêneros e mídias e, quando for o caso, selecionar
informações e dados relevantes de fontes pertinentes
diversas (sites, impressos, vídeos etc.), avaliando a
qualidade e a utilidade dessas fontes, que possam servir
de contextualização e fundamentação de propostas, de
forma a justificar a proposição de propostas, projetos
culturais e ações de intervenção.

Roda de conversa e leitura para
instigar saberes dos alunos a
respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Aula expositiva apresentando
textos reivindicatórios e
propositivos;
Atividade em dupla;
Uso do livro didático ou outros
suportes textuais;
Uso do laboratório de informática
para acessar plataformas de
revistas ou jornais;
Produção de texto;
Revisão do texto;
Aula aberta a outras pessoas da escola
ou comunidade
para
apresentação dos textos.

Observação
feita pelo
professor;
Avaliação
escrita e
oral;
Relato oral;
Produção
detexto.
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CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA

Escuta
Oralidade

Apreender o sentido geral dos
textos
Apreciação e réplica
Produção/Proposta

Análise
linguística/semiótica

Movimentos argumentativos e
força dos argumentos

(EF89LP22) Compreender e comparar as diferentes Roda de conversa e leitura para
instigar saberes dos alunos a
posições e interesses em jogo em uma discussão ou
respeito do conteúdo a ser
apresentação de propostas, avaliando a validade e força
trabalhado;
dos argumentos e as consequências do que está sendo
proposto e, quando for o caso, formular e negociar Análise de alguma situação
proposta para introdução do
propostas de diferentes naturezas relativas a interesses
conteúdo;
coletivos envolvendo a escola ou comunidade escolar.
Espaço de escuta dos alunos a partir
de
situação
proposta
peloprofessor;
Proposição de mesa redonda,
debate, seminário onde os alunos
possam posicionar-se frente a
questão proposta.
(EF89LP23) Analisar, em textos argumentativos, Roda de conversa e leitura para
instigar saberes dos alunos a
reivindicatórios e propositivos, os movimentos
respeito do conteúdo a ser
argumentativos utilizados (sustentação, refutação e
trabalhado;
negociação), avaliando a força dos argumentos
utilizados.
Análise de alguma situação
proposta para introdução do
conteúdo;
Análise linguística e semiótica de
textos argumentativos,
reivindicatórios e propositivos;
Exposição de textos
argumentativos, reivindicatórios
e propositivo para apreciação
dos alunos.

Observação feita pelo
professor;
Avaliação oral;
Relato oral;

Observação feita pelo
professor;
Avaliação oral e/ou
escrita;
Relato oral;
Atividade de
sistematização.
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Leitura

Curadoria de informação

Produção de textos

Estratégias de escrita:
textualização, revisão e edição

(EF89LP24) Realizar pesquisa, estabelecendo o recorte Roda de conversa e leitura para
instigar saberes dos alunos a
das questões, usando fontes abertas e confiáveis.
respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação
proposta para introdução do
conteúdo;
Análise linguística e semiótica
de textos argumentativos,
reivindicatórios
e
propositivos;
Exposição
de
textos
argumentativos, reivindicatórios
e propositivos para
apreciação dos alunos.
(EF89LP25) Divulgar o resultado de pesquisas por Roda de conversa e leitura para
instigar saberes dos alunos a
meio de apresentações orais,verbetes de enciclopédias
respeito do conteúdo a ser
colaborativas, reportagens de divulgação científica,
trabalhado;
vlogs científicos, vídeos de diferentes tipos etc.
Análise de alguma situação
(EF89LP26) Produzir resenhas, a partir das notas e/ou
proposta para introdução do
esquemas feitos, com o manejo adequado das vozes
conteúdo;
envolvidas(do resenhador, do autor da obra e ,se for o Produção textual individual ou
caso, também dos autores citados na obra resenhada),
dupla;
por meio do uso de paráfrases, marcas do discurso Revisão textual.
reportado e citações.

Observação feita pelo
professor;
Avaliação oral e/ou
escrita;
Relato oral;
Atividade de
sistematização.

Observação feita pelo
professor;
Avaliação oral e/ou
escrita;
Relato oral;
Atividade de
sistematização.
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Oralidade
Conversação espontânea

Procedimentos de apoio à
compreensão;
Tomada de nota

Roda de conversa e leitura para instigar
(EF89LP27) Tecer considerações e formular saberes dos alunos a respeito do conteúdo a
problematizações pertinentes, em momentos sertrabalhado;
oportunos, em situações de aulas, Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo;
apresentação oral, seminário etc.
Espaço de escuta dos alunos a partir de
situação proposta pelo professor;
Proposição de mesa redonda, debate,
seminário onde os alunos possam
posicionar-se frente a questão proposta.
(EF89LP28) Tomar nota de videoaulas, aulas
Roda de conversa e leitura para instigar
digitais, apresentações multimídias, vídeos
saberesdos alunos a
respeito do
de divulgação científica, documentários e
conteúdo a sertrabalhado;
afins, identificando, em função dos objetivos, Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo;
informações principais para apoio ao estudo
e realizando, quando necessário, uma síntese Espaço de escuta dos alunos a partir de
situação proposta pelo professor;
final que destaque e reorganize os pontos ou
conceitos centrais e suas relações e que, em Proposição de mesa redonda, debate,
seminário onde os alunos possam
alguns casos, seja acompanhada de reflexões
posicionar-se frente a questão proposta;
pessoais, que podem conter dúvidas,
Assistir vídeos ou documentários para
questionamentos, considerações etc.
discussão posterior.

Observação feita
pelo professor;
Avaliação oral;
Relato oral;

Observação feita
pelo professor;
Avaliação oral;
Relato oral;
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Textualização
Análise
linguística/semiótica

Progressão temática

Textualização

(EF89LP29) Utilizar e perceber mecanismos de Roda de conversa e leitura para Observação feita
progressão temática, tais como retoma das anafóricas
instigar saberes dos alunos a pelo professor;
(“que, cujo, onde”, pronomes do caso reto e oblíquos,
respeito do conteúdo a ser Avaliação oral
e/ou escrita;
pronomes demonstrativos, nomes correferentes etc.),
trabalhado;
catáforas (remetendo para adiante ao invés de retomar o Análise de alguma situação Relato oral;
já dito), uso de organizadores textuais, de coesivos etc.,
proposta para introdução do Atividade de
sistematização
e analisar os mecanismos de reformulação e paráfrase
conteúdo;
utilizados nos textos de divulgação do conhecimento.
Análise linguística e semiótica de .
textos com termos anafóricas e
catáforas.
(EF89LP30) Analisar a estrutura de hipertextoRoda
e de conversa e leitura para instigar Observação feita
hiperlinks em textos de divulgação científica que saberes dos alunos a respeito do pelo professor;
Avaliação oral
circulam na Web e proceder à remissão a conceitos e conteúdo a ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para e/ou escrita;
relações por meio de links.
Relato oral;
introdução do conteúdo;
de
Uso do laboratório de informática para Atividade
sistematização
acessar hiperlinks e hipertexto;
Produção de texto para intenet.
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Modalização
Análise
linguística/semiótica

Leitura

(EF89LP31) Analisar e utilizar modalização epistêmica, isto Roda de conversa e leitura para instigar
é, modos de indicar uma avaliação sobre o valor de verdade saberes dos alunos a respeito do conteúdo a
e as condições de verdadede uma proposição, tais como os ser trabalhado;
asseverativos – quando se concorda com (“realmente, Apresentação de diversos textos para
evidentemente, naturalmente, efetivamente, claro, certo, apreciação dos alunos à luz da modalização
lógico, sem dúvida” etc.) ou discorda de (“de jeito nenhum, epistêmica.
de forma alguma”) uma ideia; e os quase-asseverativos, que Produção textual;
de melhoramento do texto
indicam que se considera o conteúdo como quase certo Proposição
(“talvez, assim, possivelmente, provavelmente, produzido, a partir de revisão realizada.
eventualmente”).
Relação entre textos (EF89LP32)Analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso Roda de conversa e leitura para instigar
de mecanismos de intertextualidade (referências, alusões, saberes dos alunos a respeito do conteúdo a
retomadas) entre os textos literários, entre esses textos ser trabalhado;
literários e outras manifestações artísticas (cinema, teatro, Apresentação de diversos textos para
artes visuais e midiáticas, música), quanto aos temas, apreciação dos alunos para leitura e
personagens, estilos, autores etc., e entre o texto original e intertextualidade;
paródias, paráfrases, pastiches, trailer honesto, vídeos- Produção textual;
Análise dos textos literários e de
minuto, vidding, dentre outros.
manifestações artísticas.
Estratégias de leitura (EF89LP33) Ler, de forma autônoma, e compreender
Apreciação e réplica – selecionando procedimentos e estratégias de leitura
adequados a diferentes objetivos e levando em conta
características dos gêneros e suportes – romances, contos
contemporâneos, minicontos, fábulas contemporâneas,
romances juvenis, biografias romanceadas, novelas, crônicas
visuais, narrativas de ficção científica, narrativas de
suspense, poemas de forma livre e fixa (como haicai), poema
concreto, ciberpoema, dentre outros, expressando avaliação
sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros,
temas, autores.

Observação feita
pelo professor;
Avaliação oral e/ou
escrita;
Relato oral;
Atividade de
sistematização.

Observação feita
pelo professor;
Avaliação oral e/ou
escrita;
Relato oral;
Atividade de
sistematização.

Roda de conversa e leitura para instigar
saberes dos alunos a respeito do conteúdo a
ser trabalhado;
Apresentação de diversos textos para
apreciação dos alunos.
Leitura individual, coletiva ou
segmentada.

Observação feita
pelo professor;
Avaliação oral;
Relato oral;
Atividade de
sistematização.
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Leitura

Reconstrução
da
textualidade
e
compreensão dos efeitos
de sentidos provocados
pelos usos de recursos
linguísticos
e
multissemióticos.
Construção
textualidade

(EF89LP34) Analisar a organização de texto Roda de conversa e leitura para instigar saberes
dramático apresentado em teatro, televisão, cinema, dos alunos a respeito do conteúdo a ser
identificando e percebendo os sentidos decorrentes dos trabalhado;
recursos linguísticos e semióticos que sustentam sua Apresentação de diversos textos para apreciação
realização como peça teatral, novela, filme etc.
dos alunos;
Apreciação da estrutura textual;
Leitura individual, coletiva ou segmentada.

da (EF89LP35) Criar contos ou crônicas (em especial,
líricas), crônicas visuais, minicontos, narrativas de
Produção de textos
aventura e de ficção científica, dentre outros, com
temáticas próprias ao gênero, usando os
conhecimentos sobre os constituintes estruturais e
recursos expressivos típicos dos gêneros narrativos
pretendidos, e, no caso de produção em grupo,
ferramentas de escrita colaborativa.
Relação entre textos
(EF89LP36) Parodiar poemas conhecidos da
literatura e criar textos em versos (como poemas
concretos, ciberpoemas, haicais, liras, microrroteiros,
lambe- lambes e outros tipos de poemas), explorando
o usode recursos sonoros e semânticos (como figuras
de linguagem e jogos de palavras) e visuais (como
relações entre imagem e texto verbal e distribuição da
mancha gráfica), de forma a propiciar diferentes
efeitos de sentido.

Observação feita
pelo professor;
Avaliação oral
e/ou escrita;
Relato oral;
Atividade de
sistematização.

Roda de conversa e leitura para instigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Apresentação de diversos textos para apreciação
dos alunos;
Apreciação da estrutura textual;

Observação feita
pelo professor;
Avaliação oral e/ou
escrita;
Relato oral;
Atividade de
sistematização
Produção de texto.
Roda de conversa e leitura para instigar Observação feita
saberes dos alunos a respeito do conteúdo a
pelo professor;
ser trabalhado;
Avaliação oral
Apresentação de diversos textos para
e/ou escrita;
Relato oral;
apreciação dos alunos;
Atividade de
Apreciação da estrutura textual;
sistematização;
Produção e revisão de textos;
Produção de texto.
Comparação de textos produzidos.
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TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO

Análise linguística/ Fono-ortografia
semiótica

Léxico/morfologia

(EF08LP04) Utilizar, ao (EF09LP04)
Escrever
produzir
texto, textos corretamente, de
conhecimentos linguísticos acordo com a normae gramaticais: ortografia, padrão, com estruturas
regências e concordâncias sintáticas complexas no
nominal e verbal, modos e nível da oração e do
tempos verbais, pontuação período.
etc.

Roda de conversa e leitura para Observação feita
instigar saberes dos alunos a pelo professor;
respeito do conteúdo a ser
Avaliação oral
trabalhado;
e/ou escrita;
Apresentação de diversos textos
Relato oral;
para apreciação dos alunos;
Atividade de
Apreciação da estrutura textual;
sistematização
Produção e revisão de textos
Produção
de
observando
os aspectos
texto.
linguísticos e gramaticais;

(EF08LP05) Analisar processos de formação de
Roda de conversa e leitura
Observação feita
para instigar saberes dos aluno a pelo professor;
palavras por composição (aglutinação ejustaposição),
apropriando-se de regras básicas de uso do hífen em
respeito do conteúdo a ser
Avaliação oral
palavras compostas.
trabalhado;
Apresentação de diversos textos e/ou escrita;
Relato oral;
para apreciação dos alunos;
Propor atividade para observação e Atividade de
análise da formação de palavras; sistematização
Jogos
envolvendo
regras
ortográficas;
Atividade de sistematização.
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(EF08LP06) Identificar, em
textos lidos ou de produção
própria, os termos constitutivos
da oração (sujeito e seus
Morfossintaxe
modificadores, verbo e seus
complementos e modificadores

(EF09LP05) Identificar, Roda de conversa e leitura para instigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a ser
em textos lidos e em
trabalhado;
produções
próprias,
Apresentação de diversos textos para apreciação
orações com a estrutura
dos alunos;
sujeito-verbo de ligação- Propor atividade para observação e análise da
predicativo.
estrutura da palavra;
Jogos envolvendo a morfossintaxe das palavras;
Atividade de sistematização.

Observação feita
pelo professor;
Avaliação oral e/ou
escrita;
Relato oral;
Atividade de
sistematização.

(EF08LP07) Diferenciar, em
textos lidos ou de produção
própria,complementos diretos e
indiretos de verbos transitivos,
apropriando-se da regência de
verbos de uso frequente.

(EF09LP06) Diferenciar, Roda de conversa e leitura para instigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a ser
em textos lidos e em
trabalhado;
produções próprias, o
Apresentação de diversos textos para apreciação
efeito de sentido do uso
dos alunos;
dos verbos de ligação
Propor atividade para observação e análiseda
“ser”, “estar”, “ficar”,
estrutura da palavra e o uso dos verbos;
“parecer” e “permanecer”. Jogos envolvendo verbos;
Atividade de sistematização.
(EF09LP07) Comparar o Roda de conversa e leitura para instigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a ser
uso de regência verbal e
trabalhado;
regência nominal na
Apresentação de diversos textos para apreciação
norma-padrão com seu uso
dos alunos;
no português brasileiro Propor atividade para observação e análise da
coloquial oral.
estrutura da palavra e o uso dos verbos;
Jogos envolvendo verbos;
Atividade de sistematização.

Observação feita
pelo professor;
Avaliação oral e/ou
escrita;
Relato oral;
Atividade de
sistematização.

Análise linguística/
semiótica

(EF08LP08) Identificar, em
textos lidos ou de produção
própria, verbos na voz ativa e na
voz passiva, interpretando os
efeitos de sentido de sujeito
ativo e passivo (agente da
passiva).

Observação feita
pelo professor;
Avaliação oral
e/ou escrita;
Relato oral;
Atividade
de
sistematização.
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(EF08LP09) Interpretar efeitos de sentido de modificadores Roda de conversa e leitura para instigar saberes
(adjuntos adnominais – artigos definido ou indefinido, dos alunos a respeito do conteúdo a ser trabalhado;
adjetivos, expressões adjetivas) em substantivos com Apresentação de diversos textos para apreciação
função de sujeito ou de complemento verbal, usando-os para dos alunos;
enriquecer seus próprios textos.
Propor atividade para observação e análise de
modificadores do texto;
Jogos envolvendo classes gramaticais;
Atividade de sistematização;
Produzir e revisar textos.

Análise linguística/
semiótica

Observação feita
pelo professor;
Avaliação oral
e/ou escrita;
Relato oral;
Atividade de
sistematização.

Morfossintaxe
(EF08LP10) Interpretar, em textos lidos ou de produção
própria, efeitos de sentido de modificadores do verbo
(adjuntos adverbiais – advérbios e expressões adverbiais),
usando-os para enriquecer seus próprios textos.

Análise linguística/
semiótica

Roda de conversa e leitura para instigar
Observação feita pelo
saberesdos alunos a respeito do conteúdo a ser professor;
trabalhado;
Avaliação oral e/ou
Apresentação de diversos textos para apreciação escrita;
dos alunos;
Propor atividade para observação e análise Relato
de oral;
Atividade
de
modificadores do texto;
sistematização.
Jogos envolvendo classes gramaticais;
Atividade de sistematização;
Produzir e revisar textos.

(EF08LP11) Identificar, em textos lidos ou de produção Roda de conversa e leitura para instigar saberes Observação
própria, agrupamento de orações em períodos, diferenciando dos alunos a respeito do conteúdo a ser
feita pelo
oordenação de subordinação.
trabalhado;
professor;
Apresentação de diversos textos para apreciação
Avaliação oral
dos alunos;
e/ou escrita;
Propor atividade para observação e análise de
Relato oral;
modificadores do texto;
Atividade de
Jogos envolvendo classes gramaticais;
sistematização.
Atividade de sistematização;
Produzir e revisar textos.
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Análise linguística/
semiótica

(EF08LP12) Identificar,
em textos lidos, orações
subordinadas com
conjunções de uso
frequente, incorporandoas às suas próprias
produções.

(EF08LP13) Inferir
efeitos de sentido
decorrentes do uso de
recursos de coesão
sequencial: conjunções e
articuladores textuais.

(EF09LP08) Identificar,
em textos lidos e em
produções próprias, a
relação que conjunções(e
locuções
conjuntivas)
coordenativas e
subordinativas
estabelecem entre as
orações que conectam.

Roda de conversa e leitura para Observação feita
instigar saberes dos alunos a
pelo professor;
respeito do conteúdo a ser Avaliação oral
trabalhado;
e/ou escrita;
Apresentação de diversos textos Relato oral;
para apreciação dos alunos;
Atividade de
Propor atividade
para
sistematização.
observação e análise de
modificadores do texto;
Jogos
envolvendo
classes
gramaticais;
Atividade de sistematização;
Produzir e revisar textos.
Roda de conversa e leitura para Observação feita
instigar saberes dos alunos a respeito pelo professor;
do conteúdo a ser trabalhado;
Avaliação oral e/ou
Apresentação de diversos textos para escrita;
apreciação dos alunos;
Relato oral;
Propor atividade para observação e Atividade
de
análise de modificadores do texto; sistematização.
Jogos envolvendo classes gramaticais;
Atividade de sistematização;
Produzir e revisar textos.
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TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO (continuação)
Elementos
(EF09LP09) Identificar Roda de conversa e leitura para instigar saberes dos alunos a
respeito do conteúdo a ser trabalhado;
Notacionais da
efeitos de sentido do uso
escrita/
de orações adjetivas Apresentação de diversos textos para apreciação dos alunos;
Propor atividade para observação e análise de modificadores
morfossintaxe
restritivas e explicativas
dotexto;
em um períodocomposto. Jogos envolvendo classes morfossintaxe;
Atividade de sistematização;
Produzir e revisartextos.
Semântica

Análise
linguística/
semiótica

Coesão

Observação feita
pelo professor;
Avaliação oral
e/ou escrita;
Relato oral;
Atividade de
sistematização.

(EF08LP14) Utilizar, ao
Roda de conversa e leitura para instigar saberes dos alunos a Observação feita
produzir texto, recursos de
respeito do conteúdo a ser trabalhado;
pelo professor;
coesão
sequencial
Apresentação de diversos textos para apreciação dos alunos;
Avaliação oral e/ou
articuladores) e
Propor atividade para observação e análise de modificadores do escrita;
referencial (léxica e
texto;
Relato oral;
pronominal), construções
Jogos envolvendo recursos de coesão;
Atividade
de
passivas e impessoais,
Atividadede sistematização;
sistematização.
discurso direto e indireto e
Produzir e revisartextos.
outros
recursos
expressivos adequadosao
gênero textual.
(EF08LP15) Estabelecer (EF09LP10) Comparar Roda de conversa e leitura para instigar saberes dos alunos a Observação feita
relações entre partes do as regras de colocação
respeito do conteúdo a ser trabalhado;
pelo professor;
texto, identificando o pronominal na norma- Apresentação de diversos textos para apreciação dos alunos; Avaliação oral e/ou
antecedente de um
Propor atividade de produção textual ou complementação escrita;
padrão com o seu uso no
pronome relativo ou o
textual;
Relato oral;
brasileiro Trabalhar texto fatiado.
referente comum de uma português
Atividade
de
coloquial.
cadeia de substituições
sistematização.
lexicais.
(EF09LP11)
Inferir Roda de conversa e leitura para instigar saberes dos alunos a Observação feita
respeito do conteúdo a ser trabalhado;
pelo professor;
efeitos de sentido
Avaliação oral
decorrentes do uso de Apresentação de diversos textos para apreciação dos alunos;
e/ou escrita;
recursos de coesão Propor atividade para observação e análise de
Relato oral;
sequencial (conjunções e texto;
Atividade de
Atividade de sistematização;
articuladores textuais).
sistematização.
Produzir e revisar textos.
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(EF08LP16) Explicar os
efeitos de sentido do uso,
em textos, de estratégias
demodalização e
Modalização
argumentatividade (sinais
de pontuação, adjetivos,
substantivos, expressões
de
grau, verbos e
perífrases
verbais,
advérbios etc.).
(EF89LP37) Analisar os efeitos de sentido do uso de
Análise
figuras de linguagem como ironia, eufemismo,
linguística/
de antítese, aliteração, assonância, dentre outras.
semiótica Figuras
linguagem

Variação
linguística

(EF09LP12) Identificar
estrangeirismos,
caracterizando-os segundo
a conservação, ou não, de
sua forma gráfica de
origem, avaliando a
pertinência, ou não, de seu
uso.

Roda de conversa e leitura para instigar saberes dos alunos a
respeito do conteúdo a ser trabalhado;
Apresentação de diversos textos para apreciação dos alunos e
reconhecimento dos sinais de pontuação;
Jogos envolvendo sinais de pontuação;
Atividade de sistematização;
Produzir e revisar textos.

Observação feita
pelo professor;
Avaliação oral
e/ou escrita;
Relato oral;
Atividade de
sistematização.

Roda de conversa e leitura para instigar saberes dos alunos a
respeito do conteúdo a ser trabalhado;
Apresentação de diversos textos para apreciação dos alunos;
Propor atividade para observação e análise de figuras de
linguagem;
Jogos envolvendo figuras de linguagem;
Atividade de sistematização;
Produzir e revisar textos.
Roda de conversa e leitura para instigar saberes dos Alunos a
respeito do conteúdo a ser trabalhado;
Apresentação de diversos textos para apreciação dos alunos;
Atividade de sistematização;
Produzir e revisar textos.

Observação feita
pelo professor;
Avaliação oral
e/ou escrita;
Relato oral;
Atividade de
sistematização.
Observação feita
pelo professor;
Avaliação oral e/ou
escrita;
Relato oral;
Atividade
de
sistematização
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7.4 Arte
A Arte é reconhecida como um campo do conhecimento próprio, indo muito além
do trabalho com a dimensão sensível. É um fenômeno social e cultural de caráter
universal que permite acessar dados e informações sobre a cultura a partir do
conhecimento e análise crítico-reflexiva de quando as obras de arte foram
realizadas, sua história, os elementos constitutivos junto ao processo formal de
constituição de uma produção artística, tendo como um dos seus objetivos o
desenvolvimento pleno e integral dos estudantes.

7.4.1 Texto Introdutório
Sendo a escola um local privilegiado de cultura, é imprescindível assegurar o lugar
da arte na educação, requerendo dos educadores a com- preensão da sua importância
(Arte) no desenvolvimento humano.
Fowler (2001, p. 9-13) nos elucida bem sobre isso ao afirmar que a Arte ensina a
pensar receptivamente, desenvolvendo a sensibilidade e consciência; a pensar
esteticamente, tendo a consciência esté- tica como modo de nos relacionarmos com
o mundo, ainda permite a referência da arte para outros aspectos da vida; ensina a
pensar criativamente, pois a ambiguidade das formas de expressão simbó- lica
requer um pensamento de ordem superior e a pensar comuni- cativamente, pois
sendo todas as formas de arte, meios de comunicação, dão acesso ao ser expressivo
e comunicativo e à participação na criação do seu próprio mundo.
Destarte, na estruturação do DCRM, a Arte se constitui como um componente
curricular dentro da Área de Linguagens, o que, em nenhuma medida, reduz seu
valor ou sua importância na formação das crianças e jovens, tendo em vista o
necessário conhecimento de mundo a partir de múltiplas referências. Não se
constitui disciplina acessória para aju- dar a compreender conteúdo dos
demaiscomponentes.
Ela pode e deve ser trabalhada de forma contextualizada, interdisciplinar,
assegurando-se que não haja negligência de seus conteúdos próprios que ajudam na
reflexão e na crítica de objetos artístico-cul- turais situados em diversos tempos
históricos e em diferentes con- textos culturais, tanto no contexto urbano quanto do
campo, local, regional e nacional. Há que enfatizarmos a importância e o destaque
que devem ser dados ao estudo da historicidade da produção artística na Bahia,
mesmo antes da municipalização das escolas.
A BNCC propõe a distribuição e organização das linguagens como unidades
temáticas. Na proposta curricular ora apresentada, declinamos da denominação
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unidade temática, assumindo o termo lin- guagem por considerar que melhor
representa a especificidade desta área de componente, aqui considerada
Componente Curricular. Assim, o Componente Curricular Arte fica constituído por
quatro linguagens: Artes Visuais, Música, Dança e Teatro, sendo perpassado de
forma interdisciplinar por uma unidade do conhecimento, ora denominada Artes
Integradas, conforme esta- belece a BNCC, que devem ser trabalhadas,
considerando a especificidade dos grupos urbanos, bem como do campo, em seus
con- textos locais, regionais e nacionais. Sobre as linguagens:
As Artes Visuais podem ser definidas como processos e produtos artísticos e
culturais, criados nos diversos tempos históricos e con- textos sociais, que têm a
expressão visual como principal elemento de comunicação. Portanto, considera-se,
aqui, como Arte Visual um conjunto de manifestações, desde a pintura e escultura,
até vídeo-arte, animações, colagens, arte urbana, instalações artísticas,
performances, arte corporal (BodyArt), apresentações de rua, his- tória em
quadrinhos, artes decorativas, arte multimídia, design gráfico, de produtor e de
moda, entre outros (WANNER, 2010).
O trabalho com Artes Visuais possibilita aos estudantes explorar múltiplas culturas
visuais, dialogar com as diferenças e conhecer outros espaços e possibilidades
inventivas e expressivas, de modo a am- pliar os limites escolares e criar novas
formas de interação artística e de produção cultural, sejam elas concretas, sejam elas
simbólicas.
A Dança constitui-se como prática artística pelo pensamento e sentimento do corpo,
mediante a articulação dos processos cogni- tivos e das experiências sensíveis
implicados no movimento dança- do. Os processos de investigação e produção
artística da dança centram-se naquilo que ocorre no e pelo corpo, discutindo e
significando relações entre corporeidade e produção estética.
A ação corporal constitui e faz parte de toda atividade humana. A criança utiliza-se
do movimento para conhecer a si e ao mundo. Em constante mobilidade, relacionase com seu entorno, com todos e tudo que a cerca. Ainda há que compreender que a
ação física é a primeira forma de aprendizagem da criança, essencial para o seu
desenvolvimento integral e integrado: seu potencial motor, afetivo e cognitivo. Ao
movimentar-se, a criança e o jovem experimentam e movimentam-se em prol da
construção de sua autonomia.
Por meio da Dança, é possível desenvolver na criança o entendi- mento de como seu
corpo funciona, suas possibilidades de movimento, expressando-se e relacionandose com o mundo de forma integrada entre motricidade, cognição e afetividade. Em
Dança, pode-se trabalhar com estímulos sonoros ou o silêncio, com os jo- gos
tradicionais infantis que têm grande carga de movimento, a exemplo das cirandas,
amarelinhas e muitos outros que são importantes fontes de pesquisa. É essencial
acolher e valorizar as manifestações populares, atentando-se para as especificidades
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da cul- tura da dança e suas manifestações em cada localidade.
A Música é a expressão artística que se materializa por meio dos sons, que ganham
forma, sentido e significado no âmbito da sensibilidade subjetiva das interações
sociais, como resultado de saberes e valores diversos, estabelecidos no domínio de
cada cultura.
A ampliação e a produção dos conhecimentos musicais passam pela percepção,
experimentação, reprodução, manipulação e criação de materiais sonoros diversos,
dos mais próximos aos mais distantes da cultura musical dos alunos. Esse processo
lhes possibilita vivenciar a música inter-relacionada à diversidade e desenvolver
saberes musicais fundamentais para sua inserção e participação crítica e ativa na
sociedade.

O Teatro instaura a experiência artística multissensorial de en- contro com o outro
em performance. Nessa experiência, o corpo é lócus de criação ficcional de tempos,
espaços e sujeitos distintos de si próprios, por meio do verbal, não verbal e da ação
física. Os processos de criação teatral passam por situações de criação coletiva e
colaborativa, por intermédio de jogos, improvisações, atuações e encenações,
caracterizadas pela interação entre atuantes e espectadores.
O fazer teatral possibilita a intensa troca de experiências entre os alunos e aprimora
a percepção estética, a imaginação, a consciên- cia corporal, a intuição, a memória,
a reflexão e a emoção. Ainda que, na BNCC, as linguagens artísticas das Artes
visuais, da Dança, da Música e do Teatro sejam consideradas, em suas
especificidades, as experiências e vivências dos sujeitos em sua relação com a Arte,
não acontecem de forma compartimentada ou estanque.
As quatro linguagens desse componente se articulam em seis dimensões do
conhecimento artístico que se associam simultânea e indissociavelmente ao trabalho
de Arte, a saber: (1) Criação; (2) Crí- tica; (3) Estesia; (4) Expressão; (5) Fruição;
(6) Reflexão. Estas dimensões não são eixos temáticos, mas sim “linhas maleáveis”
que se interpenetram e constituem a especificidade do conhecimento em Arte no
contexto escolar (BRASIL, 2016, p. 113).
A seguir, a definição da BNCC para cada uma destas dimensões:
•

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. Esta 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 direçãoa novas
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compreensões do espaço em que vivem com base no estabelecimento de relações, por meio
do estudo e da pesqui- sa, entre as diversas experiências e manifestações artísticas e culturais
vividas e conhecidas. Essa dimensão articula ação e pensamento propositivos, envolvendo
aspectos estéticos, políti- cos, 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 simesmo, o outro
e o mundo. Nela, o corpo em sua totalidade (emoção, percepção, intuição, sensibilidade e
intelecto) é o protagonista da experiência.
•
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 ex- periência artística com os elementos constitutivos de cada
lingua- gem, 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 cul- turais
oriundas das mais diversas épocas, lugares e grupos sociais.
•
Reflexão: refere-se ao processo de construir argumentos e pon- derações sobre as
fruições, as experiências e os processos cria- tivos, artísticos e culturais. É a atitude de
perceber, analisar e interpretar as manifestações artísticas e culturais, seja como criador, seja
como leitor.
A integração e a articulação de tais dimensões do conhecimento às quatro linguagens
permitem ultrapassar o tratamento do componente curricular Arte como uma atividade para
ensino de técnicas e códigos.
Constituem-se objetivos do ensino de Arte:
•

Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e pro- duções artísticas e
culturais do seu entorno social, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais
brasileiras e de diver- sas sociedades, em distintos tempos e espaços, para reconhe- cer a arte
como um fenômeno cultural, histórico, social e sensível a diferentes contextos e dialogar
com as diversidades.
•
Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas,
inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e
comunicação, pelo cine- ma e pelo audiovisual, nas condições particulares de produção, na
prática de cada linguagem e nas suas articulações.
•
Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais – especialmente aquelas
manifestas na arte e nas culturas que constituem a identidade brasileira –, sua tradição e
manifesta- ções contemporâneas, reelaborando-as nas criações em Arte.
•
Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação,
ressignificando espaços da escola e de fora dela no âmbito daArte.
•
Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pes- quisa e criação
artística.
•
Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo, de
forma crítica e problematizadora, modos de produção e de circulação da arte na sociedade.
•
Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científi- cas, tecnológicas e
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culturais, por meio de exercícios, produ- ções, intervenções e apresentações artísticas.
•
Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho cole- tivo e colaborativo
nas artes.
•
Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e inter- nacional, material e
imaterial, com suas histórias e diferen- tes visões de mundo.
A Educação pela Arte, por sua vez, constitui-se como forma de pro- piciar o
desenvolvimento do pensamento artístico, além de propor- cionar, a muitos indivíduos, uma
relação afetiva com o meio em que vivem, possibilitando-lhes relacionar-se com o meio
social de for- ma mais prazerosa, de forma ativa e protagonista.
O ensino de Arte não pode ser tratado como suporte para as de- mais disciplinas constitutivas
do quadro curricular, como acontece tradicionalmente. Posicioná-la de tal modo significa
retirar seu caráter específico enquanto área do conhecimento humano. De acordo com Fusari
(1992, p. 16), é fundamental entender que “a arte se constitui de modos específicos da
atividade criativa dos seres humanos”, portanto deve ser pensada em suas propriedades, demandas e objetivos, com vistas à formação estética, crítica e social dos estudantes,
especialmente por contribuir com a educação inte- gral do estudante.
Em consonância com o que preconiza a BNCC, o objetivo geral do ensino em Arte prevê
desenvolvimento integral do indivíduo, a sa- ber: intelectual, cultural, emocional, social,
perceptivo, físico, esté- tico e criador, compreendendo, reconhecendo e aplicando os elementos que integram as diversas linguagens artísticas em sua vivência no contexto cultural
e social em que está inserido.
Os objetos de conhecimento de Arte devem ser selecionados a partir de uma análise histórica,
de forma crítica, permitindo ao estu- dante uma percepção da arte em suas múltiplas
dimensões, indo além da multiculturalidade e investindo em um trabalho com o en- sino de
Arte na perspectiva descolonizadora e não hegemônica.
No processo de ensino-aprendizagem do componente curricular Arte, há que se tratar dos
aspectos essenciais da criação e percep- ção estética dos alunos, bem como a apropriação de
conteúdos im- prescindíveis para a cultura do cidadão contemporâneo, de forma progressiva
e contextualizada. A cultura de arte do estudante é de- senvolvida ao fazer, conhecer e
apreciar produções artísticas que são ações que integram o perceber, o pensar, o aprender, o
recor- dar, o imaginar, o sentir, o expressar, o comunicar, e acompanha o processo de
desenvolvimento da criança e do jovem.
Os objetos de conhecimento foram organizados progressivamente, entre o 1º e o 5º anos,
tendo como referência as habilidades e competências previstas na BNCC, consideradas,
também, as necessidades e realidade local. Destacamos que tais objetos de conhecimento
não podem ser banalizados. É essencial que sejam valorizados e ensinados às crianças e
jovens por meio de situações e/ou propostas pro- blematizadoras, pautadas nas metodologias
ativas, assegurando a participação de cada um dentro da sala de aula. Tais orientações
favorecem o emergir de formulações pessoais de ideias, hipóteses, teorias e formas artísticas.
Progressivamente, e por meio de traba- lhos contínuos, essas formulações tendem a se
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aproximar de modos mais elaborados de fazer e pensar sobre arte. Introduzir o aluno do
primeiro ciclo do Ensino Fundamental nas origens do teatro ou nos textos de dramaturgia
por meio de histórias narradas pode desper- tar maior interesse e curiosidade sem perder a
integridade dos con- teúdos e fatos históricos.
As linguagens, bem como a unidade temática Arte Integrada, não deverão ser trabalhadas
independentemente ou na ordem em que foram escritas. Desse modo, o entendimento é que
haja o entrela- çamento entre elas, sendo promovido um diálogo profícuo para a construção
de um currículo na escola.
Inclusive, o professor possui a liberdade para organizar e ampliar as ideias aqui propostas.
Incentivamos o desenvolvimento de traba- lhos com projetos e com a interdisciplinaridade,
bem como sugeri- mos que esteja presente a abordagem de temáticas da diversidade na
perspectiva da inclusão, a fim de convencer estes estudantes de que, com estratégias
específicas, eles podem vivenciar as seis di- mensões do conhecimento. Por exemplo, o
surdo pode vivenciar a experiência sonora por meio do corpo, o cego, por meio de experiências táteis, dentre outras adaptações possíveis para qualquer tipo de necessidade
educacional especial.
A ação artística também costuma envolver criação grupal. Nesse momento, a arte contribui
para o fortalecimento do conceito de gru- po como socializador e criador de um universo
imaginário, atuali- zando referências e desenvolvendo sua própria história. A arte torna
presente o grupo para si mesmo, por meio de suas representações imaginárias. O aspecto
lúdico dessa atividade é fundamental.
Ainda há que considerar, quanto ao ensino de Arte, a passagem da Educação Infantil para o
Ensino Fundamental. Enquanto na Educa- ção Infantil os estudantes vivenciam uma
orientação curricular di- ferenciada, ou seja, o processo de aprendizagem deixa de ser estruturado em campos de experiências, em que as brincadeiras e os jogos norteiam o processo
de aprendizagem e desenvolvimento para ingressarem em uma organização curricular
estruturada em áreas de conhecimento e componentes curriculares, como se organiza no
Ensino Fundamental.
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7.4.2 Organizador Curricular
ÁREA LINGUAGEM
COMPONENTE CURRICULAR ARTE
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS
Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e culturais do seu entorno social, patrimônio material e imaterial, 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.
Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de
informação e comunicação, pelo cinema e pelo audio visual, nas condições particulares de produção, na prática de cada linguagem e nas suas articulações.
Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais especialmente aquelas manifestas na arte e nas culturas que constituem a identidade
brasileira, suas tradições e manifestações contemporâneas, reelaborando-as nas criações em Arte.
Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, ressigniﬁcando espaços da escola e de fora dela no âmbito da Arte.
Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação artística.
Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo, de forma crítica e problematizadora, modos de produção e de circulação
da arte na sociedade.
Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais, por meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações
artísticas.
Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes.
Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com suas histórias e diferentes visões de mundo.

415

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
882 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

Ensino Fundamental –AnosFinais:
ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
UNIDADE TEMÁTICA
OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Artes visuais

HABILIDADES

(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e
analisar formas distintas das artes
visuais tradicionais
e
Contextos e práticas 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 artístico-visuais e cultivar
apercepção, o imaginário, a
capacidadede simbolizar e o repertório
imagético.

6º ao 9º Anos
COMPONENTE CURRÍCULAR: ARTES
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

AVALIAÇÃO

Roda de conversa para introdução e escuta dos Apresentação
de
pesquisas
saberes a respeito do conteúdo em estudo; realizadas;
Leitura de livros didático, paradidático, Exposição de trabalhos construídos;
revistas, jornais e sites para aprofundamentoAvaliação oral, escrita ou de consulta;
do tema emestudo;
Seminário;
Pesquisa dos objetosculturais ao longo da Relato escrito;
história;
Releitura das obras de arte;
Apreciação de obras de arte;
Portfólio;
Releitura;
Trabalhos escritos.
Atividades de trabalhos em grupo;
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Elementos
linguagem

(EF69AR02) Pesquisar e analisar Confecção de
portfólio, cartazes e
diferentes
estilos
visuais,
painel;
contextualizando-os no tempo e no Releitura de obra dearte;
espaço.
Técnicas artísticas variadas
Conexões
entre as
modalidades
artísticas.
(EF69AR03) Analisar situações nas
quais as linguagens das artes visuais se
integram às linguagens audiovisuais
(cinema, animações, vídeos etc.),
gráficas (capas de livros, ilustrações de
textos diversos etc.), cenográficas,
coreográficas, musicais etc.
(EF69AR04) Analisar os elementos Roda de conversa para introdução e escuta dos
constitutivos das artes visuais (ponto,
saberes a respeito do conteúdo em estudo;
da linha, forma, direção, cor, tom, escala, Leitura de livros didático, paradidático,
dimensão, espaço, movimento etc.) na
revistas, jornais e sites para aprofundamento
apreciação de diferentes produções
do tema em estudo;
artísticas.
Apreciação de obras de arte;
Técnicas artísticas variadas;
Conexões entre as modalidades artísticas.
Seminário para estudo e apresentação do
conteúdo em estudo;
Trabalho individual ou coletivo;
Uso do laboratório de informática para
realização de estudo e atividades;
Exposição de trabalhos;
Oficina de arte;
Aula de campo.

Apresentação de pesquisas
realizadas;
Exposição de
trabalhos
construídos;
Avaliação oral, escrita ou de
consulta;
Seminário;
Relato escrito;
Releitura das obras de arte;
Trabalhos escritos.
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Materialidades

(EF69AR05) Experimentar e analisar Roda de conversa para introdução e escuta dos
diferentes formas de expressão artística
saberes a respeito do conteúdo em estudo;
(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, Leitura de livros didático, paradidático,
dobradura, escultura, modelagem,
revistas, jornais e sites para aprofundamento
instalação,
vídeo,
fotografia,
do tema em estudo;
performance etc.).
Apreciação de obras de arte;
Técnicas artísticas variadas;
Conexões entre as modalidadesartísticas.
Seminário para estudo e apresentação do
conteúdo em estudo;
Trabalho individual ou coletivo;
Uso do laboratório de informática para
realização de estudo e atividades;
Exposição de trabalhos;
Oficina de arte;
Aula de campo.

Apresentação de pesquisas
realizadas;
Exposição de
trabalhos
construídos;
Avaliação oral, escrita ou de
consulta;
Seminário;
Relato escrito;
Releitura das obras de arte;
Trabalhos escritos.
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(EF69AR06)
Desenvolverprocessos de criação
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.

(EF69AR07) Dialogar com
princípios conceituais, proposições
temáticas, repertórios imagéticos e
processos de criação nas suas
produções visuais.

Sistemas
linguagem

(EF69AR08) Diferenciar as
categorias de artista, artesão,
produtor cultural, curador, designer,
da entre outras, estabelecendo relações
entre os profissionais do sistema das
artes visuais.

Roda de conversa para introdução e escuta dos Apresentação de pesquisas
saberes a respeito do conteúdo em estudo;
realizadas;
Leitura de livros didático, paradidático, revistas, Exposição de trabalhos
jornais e sites para aprofundamento do tema em construídos;
Avaliação oral, escrita ou de
estudo;
consulta;
Seminário para estudo e apresentação do conteúdo Seminário;
em estudo;
Relato escrito;
Trabalho individual ou coletivo;
Releitura das obras de arte;
Uso do laboratório de informática para realização Trabalhosescritos.
de estudo e atividades;
Análise crítica e
Exposição de trabalhos;
argumentativa de filmes,
Oficina de arte;
documentários e outras
Aula de campo.
mídias Audiovisuais.
Apresentação de sínteses de
textos livros artigos
apresentados e discutidos
em sala de aula.
Apresentação
de
Roda de conversa para introdução e escuta dos
pesquisas realizadas;
saberes a respeito do conteúdo em estudo;
Exposição de trabalhos
Leitura de livros didático, paradidático, revistas,
construídos;
jornais e sites para aprofundamento do tema em Avaliação oral, escrita ou
de consulta;
estudo
Expressão corporal, gestual facial e plástica;
Seminário;
Relato escrito;
Releitura das obras de arte;
Trabalhos escritos.
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Dança

Contextos e práticas (EF69AR09) Pesquisar e analisar Roda de conversa para introdução e escuta dos
diferentes formas de expressão,
saberes a respeito do conteúdo em estudo;
representação e encenação
Leitura de livros didático, paradidático, revistas,
da dança,
reconhecendo e
jornais e sites para aprofundamento do tema em
apreciandocomposiçõesdedança de
estudo;
artistas e grupos brasileiros e Analisar a arte como registro histórico e como
estrangeiros de diferentes épocas.
produto cultural.
Seleção e organização sequências de movimentos
para a criação de pequenas coreografias.

Elementos
linguagem

da (EF69AR10) Explorar elementos
constitutivos do movimento Roda de conversa para introdução e escuta dos
cotidiano e do movimento
saberes a respeito do conteúdo em estudo;
dançado, abordando, criticamente, o Leitura de livros didático, paradidático, revistas,
desenvolvimento das formas da
jornais e sites para aprofundamento do tema em
dança em sua história
estudo
tradicional e contemporânea.
Experimento das técnicas da dança tradicional e
moderna.
(EF69AR11) Experimentar e
analisar os fatores de movimento
(tempo, peso, fluência e espaço)
como elementos que, combinados,
geram as ações corporais e o
movimento dançado.

Apresentação
de
pesquisas realizadas;
Exposição de trabalhos
construídos;
Avaliação oral, escrita ou
de consulta;
Seminário;
Relato escrito;
Releitura dedanças;
Portfólio;
Trabalhos escritos.
Apresentação
de
pesquisas realizadas;
Exposição de trabalhos
construídos;
Avaliação oral, escrita ou
de consulta;
Seminário;
Relato escrito;
Portfólio;
Trabalhos escritos.
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Processos de criação (EF69AR12)
Roda de conversa para introdução e escuta dos
Investigar e experimentar
saberes a respeito do conteúdo em estudo;
procedimentos de improvisação e Leitura de livros didático, paradidático, revistas,
criação do movimento como fonte
jornais e sites para aprofundamento do tema em
para a construção de vocabulários e estudo;
repertórios próprios.
Utilização da expressão corporal como linguagem.
Utilizar recursos cênicos por meio de ações
inventivas, no estímulo do improviso e das
(EF69AR13)
Investigar
referências adquiridas.
brincadeiras,jogos, danças coletivas
e outras práticas de dança de
diferentes matrizes estéticas e
culturais como referência para a
criação e a composição de danças
autorais, individualmente e em
grupo.

Apresentação
de
pesquisas realizadas;
Exposição de trabalhos
construídos;
Avaliação oral, escrita ou
de consulta;
Seminário;
Relato escrito;
Portfólio;
Trabalhos escritos.

(EF69AR14)Analisar
e
experimentar diferentes elementos
(figurino, iluminação,cenário, trilha
sonora etc.) e espaços
(convencionaisenãoconvencionais)
para composição cênica e
apresentação coreográfica.
(EF69AR15) Discutir as
experiências pessoais e coletivas em
dança vivenciadas na escola e em
outros contextos, problematizando
estereótipos e preconceitos.
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Música

(EF69AR16) Analisar criticamente,
por meio da apreciação musical,
usos e funções da música em seus
contextos de produção e circulação,
relacionando as práticas musicais às
Contextos e práticas diferentes dimensões da vida social,
cultural, política, histórica,
econômica, estética e ética.
(EF69AR17) Explorar e analisar,
criticamente, diferentes meios e
equipamentos culturais de
circulação da música e
do
conhecimento musical.
(EF69AR18) Reconhecer e apreciar
o papel de músicos e grupos de
música brasileiros e
estrangeiros que contribuíram para
o desenvolvimento de formas e
gêneros musicais.
(EF69AR19) Identificar e analisar
diferentes estilos musicais,
contextualizando-os no tempo e
no espaço, de modo a aprimorar a
capacidade de apreciação daestética
musical.

Roda de conversa para introdução e escuta dos
saberes a respeito do conteúdo em estudo;
Leitura de livros didático, paradidático, revistas,
jornais e sites para aprofundamento do tema em
estudo;
Exploração dos sons e o universo sonoro.
Trabalho individual ou coletivo;
Uso do laboratório de informática para realização
de estudo e atividades;
Interpretar e contextualizar as letras das canções.
Show de calouros;
Oficina de música;
Apresentação de imagens dos instrumentos
estudados;
Sarau musical;
Leitura, análise de textos sobre o tema estudado;
Criação de grupos voltados para ritmos musicais;
Jogos e/ou brincadeiras envolvendo os sons e
expressão corporal;
Confecção de instrumentos musicais com material
reciclado;
Parodia;
Pesquisar e refletir sobre as tradições dos festejos
regionais e locais.
Escuta de obras musicais folclóricas,eruditas;
Explorar a linguagem musical com a voz, o corpo e
os diferentes materiais sonoros;

Apresentação
de
pesquisas realizadas;
Exposição de trabalhos
construídos;
Avaliação oral, escrita ou
de consulta;
Seminário;
Relato escrito;
Musical;
Portfólio;
Trabalhos escritos.
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Elementos
linguagem
Música
-

da (EF69AR20) Explorar e analisar
elementos constitutivos da música
(altura, intensidade, timbre, melodia,
ritmo etc.), por meio de recursos
tecnológicos (games e plataformas
digitais), jogos, canções e práticas
diversas de
composição/criação,
execução e apreciação musicais.

Materialidades (EF69AR21) Explorar e analisar fontes e
materiais sonoros em práticas de
composição/criação, execução e
apreciação musical, reconhecendo
timbres e
características
de
instrumentos musicais diversos.

Roda de conversa para introdução e escuta
dos saberes a respeito do conteúdo em
estudo;
Leitura de livros didático, paradidático,
revistas, jornais e sites para
aprofundamento do tema em estudo;
Construção de instrumentos musicais
com sucata e diversos materiais
simples.
Brincadeiras musicais.
Roda de conversa para introdução e
escuta dos saberes a respeito do
conteúdo em estudo;
Leitura de livros didático, paradidático,
revistas, jornais e sites para
aprofundamento do tema em estudo;
Manifestações folclóricas: jogos,
canções, danças, brincadeiras,
parlendas,etc.

Apresentação de pesquisas realizadas;
Exposição de trabalhos construídos;
Avaliação oral, escrita ou de consulta;
Seminário;
Relato escrito;
Portfólio;
Trabalhos escritos.

Apresentação de pesquisas realizadas;
Exposição de trabalhos construídos;
Avaliação oral, escrita ou de consulta;
Seminário;
Relato escrito;
Releitura das obras dearte;
Portfólio;
Trabalhosescritos.

Notação
e (EF69AR22) Explorar e identificar Roda de conversa introdução e escuta Apresentação realizadas;
registro musical diferentes formas de registro musical
saberes a respeito conteúdo em estudo; Exposição construídos;
(notação musical tradicional, partituras Leitura de livros didático, paradidático, Pesquisas, trabalhos;
criativas e procedimentos da música
revistas, jornais e sites para Avaliação oral, escrita ou de consulta;
contemporânea),
bem
como
aprofundamento do tema em estudo; Seminário;
procedimentos e técnicas de registro em Pesquisa sobre partitura e a representação Relato escrito;
áudio e audiovisual.
das notas;
Portfólio;
Formação de uma orquestra sinfônica Trabalhos escritos.
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Música

Processos de criação

Contextos e práticas

Teatro

(EF69AR23) Explorar e criar Roda de conversa para introdução e escuta
improvisações, composições,
dos saberes a respeito do conteúdo em
arranjos, jingles, trilhas sonoras,
estudo;
entre outros, utilizando vozes, Leitura de livros didático, paradidático,
sons corporais e/ou instrumentos
revistas, jornais e sites para
acústicos ou
eletrônicos,
aprofundamento do tema em estudo;
convencionai ou não
Utilizar o fazer artístico como
convencionais, expressando desenvolvimento de potencialidades:
ideias musicais de maneira percepção, intuição, reflexão,
individual,
coletiva
e investigação, sensibilidade, imaginação,
colaborativa.
curiosidade e flexibilidade.
Show de calouros.
(EF69AR24) Reconhecer e Roda de conversa para introdução e escuta
apreciar artistas e grupos de dos saberes a respeito do conteúdo em
teatro brasileiros e estrangeiros estudo;
de
diferentes
épocas, Leitura de livros didático, paradidático,
investigando os modos de revistas, jornais e sites para
criação, produção, divulgação, aprofundamento do tema em estudo;
circulação e organização da Jogos dramáticos
atuação profissional em teatro. Utilizar a linguagem teatral para
(EF69AR25) Identificar e
representação de um texto.
analisar diferentes estilos Utilizar recursos cênicos por meio de ações
cênicos, contextualizando-os no
inventivas, no estímulo do improviso e
tempo e no espaço de modo a
das referências adquiridas.
aprimorar a capacidade de
apreciação da estética teatral.

Apresentação de pesquisas realizadas;
Exposição de trabalhos construídos;
Avaliação oral, escrita ou de consulta;
Seminário;
Relato escrito;
Portfólio;
Trabalhosescritos.

Apresentação de pesquisas realizadas;
Exposição de trabalhos construídos;
Avaliação oral, escrita ou de consulta;
Seminário;
Relato escrito;
Portfólio;
Trabalhos escritos.
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Elementos da linguagem

Processos de criação

(EF69AR26) Explorar diferentes Roda de conversa para introdução eApresentação
de
pesquisas
elementos
envolvidos
na escuta dos saberes a respeito do realizadas;
composição dos acontecimentos conteúdo em estudo;
Exposição de trabalhos construídos;
cênicos (figurinos, adereços, cenário, Leitura de livros didático, Avaliação oral, escrita ou de consulta;
iluminação e sonoplastia) e paradidático, revistas, jornais e sites Seminário;
reconhecer seus vocabulários
para aprofundamento do tema emRelato escrito;
estudo;
Portfólio;
Utilizar recursos plásticos para Produção de texto teatral;
confecção de cenários e figurinos. Trabalhos escritos.
(EF69AR27) Pesquisar e
criar Roda de conversa para introdução e
formas de dramaturgias e espaços escuta dos saberes a respeito do
cênicos para o acontecimento teatral, conteúdo em estudo;
em diálogo com o teatro Leitura de livros didático,
contemporâneo.
paradidático, revistas, jornais e
(EF69AR28) Investigar
e sites para aprofundamento do tema
experimentar diferentes funções
em estudo;
teatrais e discutir os limites e Peça teatral.
desafiosdo trabalho artístico Pesquisar sonoridade corporal.
coletivo e colaborativo.
Construção de roteiro, cenas teatrais,
máscaras, fantoches e outros.
(EF69AR29) Experimentar
gestualidade e as construções
Confecção de cenários e figurinos.
corporais e vocais de maneira Aprimoramento nas modalidades
imaginativa na improvisação teatral e circenses escolhidas para
apresentação artística;
no jogocênico.
(EF69AR30) Compor improvisações
e acontecimentos cênicos com base
em textos dramáticos ou outros
estímulos (música, imagens, objetos
etc.), caracterizando personagens
(com figurinos e adereços), cenário,
iluminação e sonoplastia e
considerando a relação com o
espectador.

Apresentação de pesquisas
realizadas;
Exposição de
trabalhos
construídos;
Avaliação oral, escrita ou de
consulta;
Seminário;
Relato escrito;
Releitura das obras dearte;
Portfólio;
Produzir uma peça deteatro;
Trabalhos escritos.
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Artes integradas

Contextos e práticas (EF69AR31) Relacionar as Roda de conversa para introdução e escuta dos
práticas artísticas às diferentes
saberes a respeito do conteúdo em estudo;
dimensões da vida social, Leitura de livros didático, paradidático,
cultural, política, histórica,
revistas, jornais e sites para aprofundamento
econômica, estética e ética.
do tema em estudo;
Apreciação de arte indígena;
Aula de campo;
Uso do laboratório de informática.

Apresentação de pesquisas realizadas;
Exposição de trabalhos construídos;
Avaliação oral, escrita ou de consulta;
Seminário;
Relato escrito;
Releitura das obras dearte;
Portfólio;
Trabalhos escritos;
Fazersaraus.

Processos de criação (EF69AR32) Analisar e Roda de conversa para introdução e escuta dos
explorar, em projetos
saberes a respeito do conteúdo em estudo;
temáticos, as relações Leitura de livros didático, paradidático,
processuais entre diversas
revistas, jornais e sites para aprofundamento
linguagens artísticas
do tema em estudo;
Experimento de práticas artísticas, incluindo
tudo que se integra a essa ação criadora:
recursos pessoais, habilidades, pesquisa de
materiais e técnicas; arelação entre
perceber, imaginar e realizar um trabalho de
arte.
Matrizes estéticas e (EF69AR33)
Analisar Roda de conversa para introdução e escuta dos
culturais
aspectos históricos, sociais e
saberes a respeito do conteúdo em estudo;
políticos da produção artística, Leitura de livros didático, paradidático,
problematizando as narrativas
revistas, jornais e sites para aprofundamento
eurocêntricas e as diversas
do tema em estudo;
categorizações da arte(arte, Utilizar as novas tecnologias como
artesanato,
folclore,
instrumento de expressão artística.
designetc.).

Apresentação de pesquisas realizadas;
Exposição de trabalhos construídos;
Avaliação oral, escrita ou de consulta;
Seminário;
Relato escrito;
Releitura das obras dearte;
Portfólio;
Produzir uma peça deteatro;
Trabalhosescritos;
Fazersaraus.
Apresentação de pesquisas realizadas;
Exposição de trabalhos construídos;
Avaliação oral, escrita ou de consulta;
Seminário;
Relato escrito;
Releitura das obras dearte;
Portfólio;
Trabalhos escritos.
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Patrimônio cultural

Arte e tecnologia

(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.
(EF69AR35)
Identificar
emanipular
diferentes
tecnologias e recursos
digitais para acessar,
apreciar, produzir, registrar e
compartilhar práticas e
repertórios artísticos, de
modo reflexivo, ético e
responsável.

Roda de conversa para introdução e
escuta dos saberes a respeito do
conteúdo em estudo;
Leitura de livros didático, paradidático,
revistas, jornais e sites para
aprofundamento do tema em estudo;
Analisar a arte como registro histórico e
produto cultural.
Valorização, preservação e difusão da
arte, da história e da memória cultural
brasileira, tendo como referência a
presença luso afro-brasileira, indígenae
africana.
Roda de conversa para introdução e
escuta dos saberes a respeito do
conteúdo em estudo;
Leitura de livros didático, paradidático,
revistas, jornais e sites para
aprofundamento do tema em estudo;
Estudo decampo;
Criações de realidade virtual, as obras de
arte com abrangência multisensorial
(que utilizam sensores e
equipamentos estimuladores dos
diversos sentidos como capacetes),
jogos, criações à distância em tempo
real, obras interativas e ambientes
imersivos,
dentre
outras
manifestações.

Apresentação de pesquisas realizadas;
Exposição de trabalhos construídos;
Avaliação oral, escrita ou de consulta;
Seminário;
Relato escrito;
Releitura das obras de arte;
Portfólio;
Trabalhos escritos.

Apresentação de pesquisas realizadas;
Exposição de trabalhos construídos;
Avaliação oral, escrita ou de consulta;
Seminário;
Relato escrito;
Releitura das obras de arte;
Portfólio;
Trabalhos escritos.
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7.5 Educação Física
O processo de construção da proposta curricular da Educação Fí- sica Escolar
para a rede pública e privada da Bahia foi permeado pela compreensão do
contexto da legalidade e legitimidade da BNCC, das Orientações Curriculares
do Ensino Fundamental de nove anosda dinâmica estabelecida pela instituição
responsável por esse processo (Secretaria de Educação e seus atores sociais), das
sugestões elencadas pelo processo de consulta pública e da produção científica
da área.

7.5.1 Texto Introdutório
Sendo assim, pensar o currículo da Educação Física Escolar (EFE)
constitui-se, pedagogicamente, como possibilidade de construção da cidadania
com autonomia intelectual, ética e moral, por meio dos conhecimentos
historicamente construídos e fundamentados legalmente neste componente
curricular
obrigatório
da
Educação
Básica,integradoàpropostapedagógicadaescola
(BRASIL,
2003).
Adicionalmente, compreende-se que este componente deverá ser ofertado em
todos os níveis e modalidades de ensino, ministrado por docentes licenciados em
Educação Física.
Nesse cenário, esclarecemos que a efetividade do currículo depen- derá das
condições objetivas de implantação e execução em cada escola baiana,
considerando elementos sociais, políticos, econômi- cos, pedagógicos, didáticos
e formativos do processo, reconhecen- do a individualidade de cada realidade
escolar. De outra forma, identifica-se um elemento primordial para a efetivação
e vida do currículo na rede, o processo de formação continuada e permanente,
para que as ações pedagógicas do DCRB sejam efetivadas e pos- sam interferir
na realidade social dos escolares.
Como tal, a Educação Física Escolar (EFE), no contexto da Área das
Linguagens, configura-se como relevante para o processo de for- mação e
desenvolvimento integral dos estudantes, durante o Ensino Fundamental,
oferecendo possibilidades enriquecedoras de am- pliação cultural do potencial
dos escolares de intervirem de maneira crítica, autônoma e criativa na realidade
social, por meio da pluralidade das práticas corporais sistematizadas e das
representações sociais.
Assim, a ampliação cultural aqui referendada compreende saberes e práticas
corporais, experiências estéticas, emotivas e lúdicas, que se inscrevem, mas não
se restringem à racionalidade típica dos saberes científicos que, comu mente,
orientam as práticas pedagógicas na escola. Além disso, as experiências
irrestritas com as práticas corporais e a segurança que esse conhecimento pode
oferecer a cada estudante lhe oportunizarão experiências de au- tonomia e
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segurança em contextos de saúde e lazer, que, na vida do ser humano trabalhador
moderno, tomam contornos ainda mais relevantes e fundamentais.
Para pensar uma proposta de currículo, é preciso reconhecer que os estudantes
do Ensino Fundamental possuem modos próprios de vida e múltiplas
experiências pessoais e sociais, o que torna necessário reconhecer a existência
de infâncias, no plural, e, consequen- temente, a singularidade de qualquer
processo escolar e sua interdependência com as características da comunidade
local. As crianças possuem conhecimentos que precisam ser, por um lado,
reconhecidos e problematizados nas vivências escolares, com vistas a
proporcionar a compreensão do mundo e, por outro, ampliados de maneira a
potencializar a inserção e o trânsito dessas crianças nas várias esferas da vida
social (BRASIL, 2017).
Diante do compromisso com a formação estética, sensível e ética, a Educação
Física, aliada aos demais componentes curriculares, as- sume, nessa composição
curricular, o papel com a qualificação para a leitura, a produção e a vivência das
práticas corporais. Para tanto, entende-se que os professores devem buscar
formas de trabalho pedagógico pautadas no diálogo, considerando a
impossibilidade de ações uniformes ou lineares, que possam atender às
demandas específicas de grupos naturalmente não incluídos.
Nas aulas, as práticas corporais poderão ser compreendidas como fenômeno
cultural dinâmico, diversificado, pluridimensional, sin- gular e contraditório.
Desse modo, é possível assegurar aos estudantes a (re)construção de um
conjunto de conhecimentos que permitam ampliar sua consciência a respeito de
seus movimentos e dos recursos para o cuidado de si e dos outros, além de
desenvolver autonomia para apropriação e utilização da cultura corporal em diversas finalidades humanas, favorecendo sua participação de forma confiante e
autoral na sociedade (BRASIL, 2017).
Sendo assim, considera-se que haverá ampliação do acervo cultural corporal dos
estudantes do Ensino Fundamental se todos os co- nhecimentos tematizados
contemplarem a inclusão como princípio de suas ações pedagógicas, de modo
que tanto o público ora excluí- do quanto aqueles que não demandam tratamento
específico des- frutem das aprendizagens desejadas para essa etapa educacional.
No panorama da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a Edu- cação Física
Escolar é compreendida como fenômeno cultural di- nâmico, diversificado,
pluridimensional, singular e contraditório, tematizada por meio das práticas
corporais em suas diversas for- mas de “codificação e significação social,
entendidas como mani- festações das possibilidades expressivas dos sujeitos,
produzidas por diversos grupos sociais no decorrer da história” (BRASIL, 2017,
p. 217). Neste documento, compreende-se que há três elementos fundamentais
comuns às práticas corporais: “movimento corporal como elemento essencial;
organização interna (de maior ou menor grau), pautada por uma lógica
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específica; e produto cultural vincu- lado com o lazer/entretenimento e/ou o
cuidado com o corpo e a saúde” (BRASIL, 2017, p. 211).
Vale ressaltar que a conceituação de práticas corporais necessita atender a esses
três elementos fundamentais, além de serem aque- las realizadas fora das
obrigações laborais, domésticas, higiênicas e religiosas, nas quais os sujeitos se
envolvem em função de propósi- tos específicos, sem caráter instrumental. Essa
condição assertiva evita que qualquer movimento corporal seja inserido no
currículo sem critério ou relação direta com o intento pedagógico do componente no Ensino Fundamental.
Dito isso, a Educação Física no Ensino Fundamental oferecerá, por meio das
práticas corporais sistematizadas e das possibilidades de se movimentar, acesso
a uma dimensão de conhecimentos e de experiências complementadas dentro e
fora do ambiente escolar. Considerando a extensão geográfica e a multiplicidade
cultural que compõem a identidade do Estado da Bahia, a proposta curricular em
tela leva em consideração a organização geográfica dos 27 Territórios de
Identidade que marcam o Estado da Bahia, pois necessi- tam ser considerados
nas proposições curriculares de cada território, cidade e escola.
Desta forma, diante da proposta indicada pela BNCC e das Orien- tações
Curriculares do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos na Bahia, o desenho
curricular proposto para Educação Física Esco- lar organizará o conhecimento e
as unidades temáticas sustenta- das nas discussões de González e Schwengber27
e de González e Fraga, a saber:
a)
possibilidades do se movimentar: abordadas como oportunida- des de ampliação
dos conhecimentos do próprio corpo, em diver- sos espaços e tempos em múltiplos contextos
culturais. Sendo as- sim, EFE oportunizará às crianças desafios psicomotores e cognitivos,
na construção de novas referências sobre seu próprio corpo, de potencialidades para semovimentar e de interação com o ambiente e com outros. Além disso, destacamos que apesar
da experiência de movimento ocupar um lugar central, não acontece- rá no vazio social, pois
estará permeada de valores e formas de en- tender o mundo.
b)
estudo das práticas corporais sistematizadas: com alguns elementos em comum,
como:
1) o movimento corporal como elemento essencial;
2) uma organização interna (de maior ou menor grau) pautada por uma lógica específica; e
3) serem produtos culturais vinculados com o lazer/entretenimento e/ou o cuidado do
corpo e a saúde. Nessa perspectiva, as práticas corporais que fazem parte do campo de
estudo da Educação Física são: as acrobacias, as atividades aquáticas, as dan- ças, os
esportes, os exercícios físicos, os jogos e brincadeiras, as lutas, as práticas corporais de
aventura na natureza, as ginásticas, a capoeira, a saúde e o lazer e práticas corporais.
c)
representações sociais sobre os conhecimentos da cultura corporal de
movimento: entendidas como conhecimentos sociais construídos no campo científico,
embasados na sociologia, antro- pologia, política, saúde coletiva, epidemiologia, fisiologia
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e anato- mia, que contribuirão na formação humana. Nesse contexto, problematizará
conceitos sobre a origem e a dinâmica de transformação nas representações e práticas que se
relacionam com as atividades corporais de tempo livre, o cuidado e a educação do corpo,
seus vínculos com a organização da vida coletiva e individual, bem como os agentes sociais
envolvidos em sua produção, tais como: o Estado, o mercado, a mídia, as instituições
esportivas, as organiza- ções sociais, as questões de gênero, socioeconômicas, políticas etc.
Ao brincar, dançar, jogar, praticar esportes, ginásticas ou atividades de aventura, para além
da ludicidade, os estudantes se apropriam das lógicas intrínsecas (regras, códigos, rituais,
sistemáticas de funcionamento, organização, táticas etc.) a essas manifestações, assim como
trocam entre si e com a sociedade as representações e os significados que lhes são atribuídos.
Sendo assim, a Educação Física Escolar no Ensino Fundamental será um campo de
experiências de se movimentar, das práticas corporais sistematizadas e das representações
sociais, dispostas conforme o quadro a seguir “Organizador Curricular”, o qual discorre
sobre a distribuição das unidades temáticas, competências específicas, objetos de
conhecimento e habilidades, distribuídas em ciclos. As possibilidades que
poderão ser adequadas a cada realidade escolar:
• Possibilidade do se movimentar
• Práticas corporais sistematizadas
• Representações sociais sobre a culturar corporal de movimento
A proposta curricular deste documento sugere que os conhecimentos daEducação Física,
delimitados em habilidades que privilegiem oito dimensões de conhecimento (BRASIL,
2017), nas quais utilizaremos os exemplos que envolvem casos de inclusão e busquem
facilitar o entendimento do docente:
Experimentação: refere-se à dimensão do conhecimento que se origina pela vivência das
práticas corporais, pelo envolvimento corporal na realização dessas práticas. São
conhecimentos que não podem ser acessados sem passar pela vivência corporal, sem que
sejam efetiva- mente experimentados. Trata-se de uma possibilidade única de apreender as
manifestações culturais tematizadas pela Educação Física e do estudante se perceber como
sujeito “de carne e osso”. Faz parte dessa dimensão, além do imprescindível acesso à
experiência, cuidar para que as sensações geradas no momento da realização de uma
determinada vivências ejam positivas ou, pelo menos, não sejam desa- gradáveis a ponto de
gerar rejeição à prática em si. O caminhar de um cego nunca será um conhecimento efetivo
até que o estudante vidente seja desafiado a experimentar as suas tarefas naturalizadas do
dia a dia de olhos vendados, com e sem companhia. Não há outra forma de aprender esse
conhecimento se não for através da vivência.
• Uso e apropriação: refere-se ao conhecimento que possibilita ao estudante ter condições de
realizar de forma autônoma uma determinada prática corporal. Trata-se do mesmo tipo de
conhecimento gerado pela experimentação (saber-fazer), mas
dele se diferencia por
possibilitar ao estudante a competência necessária para potencializar o seu envolvimento
com práticas corporais no lazer ou para a saúde. Diz respeito àquele rol de conhecimentos
que viabilizam a prática efetiva das manifesta- ções da cultura corporal de movimento não
só durante as aulas, como também para além delas. Ainda utilizando a cegueira como
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referência explicativa, a partir da experimentação, o es- tudante poderá e deverá desenvolver
melhor a utilização de seus sentidos táteis e auditivos para usar e efetivamente se apropriar
desse conhecimento.
• Fruição: implica a apreciação estética das experiências sensíveis geradas pelas vivências
corporais, bem como das diferentes prá- ticas corporais oriundas das mais diversas épocas,
lugares e gru- pos. Essa dimensão está vinculada à apropriação de um conjunto de
conhecimentos que permita ao estudante desfrutar e ser competente em uma prática corporal,
de poder dar conta das exigências colocadas no momento de sua realização no contexto do
lazer. Trata-se de um grau de domínio da prática que permite ao sujeito uma atuação que lhe
produz satisfação. Ao incorporar em sua vida conhecimentos que podem lhe ser úteis no dia
a dia, o estudante também apresentará a condição de fruição acerca desse conhecimento, na
medida em que se enxergará competen- te e mais seguro no caso de a cegueira acometer
alguém da famí- lia ou de lidar com esse público na vida em sociedade.
• Reflexão sobre a ação: refere-se aos conhecimentos originados na observação e na análise
das próprias vivências corporais e daquelas realizadas por outros. Vai além da reflexão
espontânea gerada em toda experiência corporal. Trata-se de um ato inten- cional, orientado
a formular e empregar estratégias de observa- ção e análise para: (a) resolver desafios
peculiares à prática rea- lizada; (b) apreender novas modalidades; e (c) adequar as práticas
aos interesses e às possibilidades próprios e aos das pessoas com quem compartilha a sua
realização. Sendo ou não um cego, a experiência com esses conhecimentos lhe permitirá
refletir sobre as condições sociais que envolvem esse público e sua vida cotidiana, tornandose, certamente, um agente efetivo na luta por condições melhores de vida social.
• Construção de valores: vincula-se aos conhecimentos origina- dos em discussões e
vivências no contexto da tematização das práticas corporais que possibilitam a aprendizagem
de valores e normas voltadas ao exercício da cidadania em prol de uma socie- dade
democrática. A produção e partilha de atitudes, normas e valores (positivos e negativos) são
inerentes a qualquer processo de socialização. No entanto, essa dimensão está diretamente
associada ao ato intencional de ensino e de aprendizagem e, por- tanto, demanda intervenção
pedagógica orientada para tal fim. Por esse motivo, deve-se focar a construção de valores
relativos ao respeito às diferenças e o combate aos preconceitos de qual- quer natureza.
Ainda assim, não se pretende propor o tratamen- to apenas desses valores, ou fazê-lo só em
determinadas etapas do componente, mas assegurar a superação de estereótipos e
preconceitos expressos nas práticas corporais. É muito mais simples não se preocupar com
a inclusão quando se está incluído. Essa reflexão determina um perfil de aprendizado em que
valo- res verdadeiros da vida em sociedade se colocarão como desafio para a vida dos
estudantes, haja vista que, ao experimentarem e refletirem sobre a cegueira, eles estarão
reconstruindo seus va- lores e colocando em tela novos desafios para a construção de uma
sociedade mais justa e em melhores condições de igualdade.
• Análise: está associada aos conceitos necessários para enten- der as características e o
funcionamento das práticas corporais (saber sobre). Essa dimensão reúne conhecimentos
como a classificação dos esportes, os sistemas táticos de uma modali- dade, o efeito de
determinado exercício físico no desenvolvi- mento de uma capacidade física, entre outros.
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Essa dimensão do conhecimento permitirá ao estudante adentrar o mundo pa- ralímpico, em
suas regras, normas e modos de pensar o esporte e as práticas corporais, a ponto de
compreender conceitos como “classificação funcional” e perceber sua relevância e interferência na prática esportiva profissional paralímpica.
• Compreensão: está também associada ao conhecimento conceitual, mas, diferentemente da
dimensão anterior, refere-se ao esclarecimento do processo de inserção das práticas corporais
no contexto sociocultural, reunindo saberes que possibilitam compreender o lugar das
práticas corporais no mundo. Em linhas gerais, essa dimensão está relacionada a temas que
permitem aos estudantes interpretar as manifestações da cultura corporal em relação às
dimensões éticas e estéticas, à época e à sociedade que as gerou e as modificou, às razões da
sua produção e transformação e à vinculação local, nacional e global. Por exemplo, pelo
estudo das condições que permitem o surgimento de uma determinada prática corporal, em
uma dada região e época, ou os motivos pelos quais os esportes praticados por homens têm
uma visibilidade e um tratamento midiático diferente dos esportes praticados por mulheres.
Ou estudos que mostrem os este- reótipos construídos acerca da inutilidade de uma pessoa
com deficiência podem oferecer elementos concretos que, imbrica- dos nas dimensões
anteriores, fortalecem a condição de esclarecimento acerca dos contextos socioculturais em
que vivem.
• Protagonismo comunitário: refere-se às atitudes/ações e co- nhecimentos necessários para
os estudantes participarem de forma confiante e autoral de decisões e ações orientadas a democratizar o acesso das pessoas às práticas corporais, toman- do como referência valores
favoráveis à convivência social. Contempla a reflexão sobre as possibilidades que eles e a
comu- nidade têm (ou não) de acessar uma determinada prática no lu- gar em que moram,
os recursos disponíveis (públicos e priva- dos) para tal, os agentes envolvidos nessa
configuração, entre outros, bem como as iniciativas que se dirigem para ambientes além da
sala de aula, orientadas a interferir no contexto em busca da materialização dos direitos
sociais vinculados a esse universo. De posse desse perfil de conhecimentos, certamente
pode-se criar a expectativa de que o estudante com essa for- mação se tornará um agente
protagonista das ações em sua co- munidade de moradia ou na comunidade de trabalho ou
estudo.
Vale ressaltar que não há nenhuma hierarquia entre essas dimensões, tampouco uma ordem
necessária para o desenvolvimento do trabalho no âmbito didático. Cada uma delas exige
diferentes abor- dagens e graus de complexidade para que se tornem relevantes e
significativas. Porém, é fundamental que cada uma dessas dimen- sões seja referência para
o trabalho pedagógico, e, por consequência, seja o ponto de diálogo com os processos
avaliativos dos docentes da Educação Física, de modo que estes tenham bem claro o que
estão ensinando e, portanto, o que devem verificar na aprendizagem dos estudantes no
processo avaliativo.
Na organização curricular, as unidades temáticas estão articuladas, pedagogicamente,
considerando as características dos conhecimentos acumulados da Educação Física, dos
professores, do con- texto social e cultural da escola, dos alunos e alunas atreladas às
competências gerais e específicas do componente curricular e das habilidades propostas do
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quadro organizador. Além disso, a escola e o docente devem considerar esses pressupostos
e observar a articulação com as competências gerais da BNCC e as competências específicas
da Área de Linguagens, de modo que o componente curricular de Educação Física possa
garantir aos estudantes o desenvolvimento de competências específicas ao final de seu ciclo
de Ensino Fundamental.
A busca pelo desenvolvimento dessas 10 competências específicas da Educação Física,
ao final do Ensino Fundamental, será definida pela orientação a partir de Unidades Temáticas
nas quais estarão elencadas diversas habilidades a serem desenvolvidas pelos do- centes. As
proposições temáticas poderão ser ampliadas a partir das experiências dos professores e
das professoras, das caracte- rísticas da realidade local, dos avanços da produção científica
da área, das tecnologias disponíveis, bem como por meio da ar- ticulação com outras áreas
do conhecimento, considerando a identidade étnico-racial, religiosa, de gênero e de
sexualidade e os(as) estudantes público-alvo de uma educação inclusiva para o Ensino
Fundamental.
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7.5.2 Organizador Curricular
ÁREA LINGUAGEM
COMPONENTE CURRICULAR EDUCAÇÃO FÍSICA

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a organização da vida coletiva e individual.
Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no processo de ampliação
do acervo cultural nesse campo.
Refletir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas corporais e os processos de saúde/doença, inclusive no contexto das atividades laborais.
Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética corporal, analisando, criticamente, os modelos disseminados na mídia e discutir posturas
consumistas e preconceituosas.
Identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e combater posicionamentos discriminatórios em relação às práticas corporais e aos seus
participantes.
Interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas participam.
Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural dos povos e grupos.
Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento em contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e apromoção da saúde.
Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e produzindo alternativas para sua realização no contexto comunitário.
Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas, práticas corporais de aventura e capoeira, valorizando o trabalho
coletivo e oprotagonismo.
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Ensino Fundamental –AnosFinais: 6º e 7º anos
ÁREA DO CONHECIMENTO - LINGUAGEM
UNIDADE
OBJETOS DE
TEMÁTICA
CONHECIMENTO

Jogos eletrônicos
Brincadeiras e jogos

Esportes

HABILIDADES

COMPONENTE CURRÍCULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS

(EF67EF01) Experimentar e fruir, na escola e fora dela,
jogos eletrônicos diversos, valorizando e respeitando os
sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes
grupos sociais e etários.

(EF67EF02)Identificar as transformações nas
características dos jogos eletrônicos em função dos
avanços das tecnologias e nas respectivas exigências
corporais colocadas por esses diferentes tipos de jogos
Esportes de marca – (EF67EF03) Experimentar e fruir esportes de marca,
atletismo, ciclismo, precisão, invasão e técnico combinatórios, valorizando
levantamento de o trabalho coletivo e o protagonismo.
peso etc.
(EF67EF04) Praticar um ou mais esportes de marca,
Esportes de precisão precisão, invasão e técnico-combinatórios oferecidos
– arremessar / lançar pela escola, usando habilidades técnico-táticas básicas
um
objeto e respeitando regras.
procurando acertar
um alvo
(EF67EF05) Planejar e utilizar estratégias para
solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto
Esportes de invasão nosesportesdemarca,precisão,invasão e técnico– futebol, futsal, combinatórios como nas modalidades esportivas
handebol, basebol, escolhidas para praticar de forma específica.
hóquei etc.
(EF67EF06) Analisar as transformações na organização
Esportes técnico- e na prática dos esportes em suas diferentes
Combinatórios
manifestações (profissional e comunitário/lazer).
(ginástica artística,
saltos ornamentais (EF67EF07) Propor e produzir alternativas para
etc
experimentação dos esportes não disponíveis e/ou
acessíveis na comunidade e das demais práticas
corporais tematizadas na escola.

Uso do Laboratório de Informática;
Uso de celular smartphone, tablet, vídeo
games;
Uso de recursos multimídias;
Relatórios a partir de atividades
desenvolvidas;
Trabalho em grupo;
Estudo comparativo: real x letrônico;
Debates
Aula expositiva acerca da fundamentação
e regras do esporte em estudo;
Estudo dirigido a respeito da modalidade
esportiva estudada;
Pesquisas;
Vídeos documentários e filmes;
Aula prática da modalidade em estudo;
Realização de campeonatos e gincanas de
práticas esportivas;
Construção de maquetes;
Uso do laboratório de informática;
Debate.

AVALIAÇÃO

Relatório individual;
Atividade avaliativa;
Estudo comparativo;
Debates;
Autoavaliação;
Trabalho em grupo;
Fichas de observação;

Atividade avaliativa oral ou
escrita;
Socialização da pesquisa;
Observação e registro das
regras esportivas;
Relato;
Fichas de observação;
Debate
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(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.

Ginásticas

Danças

Lutas

(EF67EF09) Construir, coletivamente, procedimentos e
Ginástica
de normas de convívio que viabilizem a participação de
condicionamento todos na prática de exercícios físicos, com o objetivo de
físico
promover a saúde.
(EF67EF10) Diferenciar exercício físico de atividade
física e propor alternativas para a prática deexercícios
físicos dentro e fora do ambiente escolar.
Danças urbanas – (EF67EF11) Experimentar e fruir danças urbanas,
hip hop, funk, identificando seus elementos constitutivos (ritmo,
break-dance
espaço, gestos).
(EF67EF12) Planejar e utilizar estratégias para aprender
elementos constitutivos das danças urbanas.

Aula expositiva acerca da fundamentação
e regras da modalidade em estudo;
Estudo dirigido a respeito da modalidade
esportiva estudada; Pesquisas; Vídeos
documentários e filmes;

Atividade avaliativa oral ou
escrita;
Socialização da pesquisa;
Observação e registro das
regras esportivas;
Relato

Aula prática da modalidade em estudo;
Uso do laboratório de informática
Palestra informativa;
Confecção de cartazes, painéis, folders;
Encenação teatral, mímica.

Aula expositiva identificando os
elementos constitutivos da dança em
estudo;
Uso de livros, revistas e textos diversos
para entendimento da dança em estudo;
Filmes, documentários,vídeos;
(EF67EF13) Diferenciar as danças urbanas das demais Seminário; Debate; Oficinas de danças.
manifestações da dança, valorizando e respeitando os
sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes
grupos sociais.
Lutas do Brasil e do (EF67EF14) Experimentar e fruir diferentes lutas do Aula expositiva identificando os
mundo.–
Brasil, valorizando a própria segurança e integridade elementos constitutivos da luta em
capoeira, huka- huka física, bem como as dos demais.
estudo;
,marajoara, aculelê, (EF67EF15) Planejar e utilizar estratégias básicas das Filmes, documentários,vídeos;
jiu-jitsu brasileiro, lutas do Brasil, respeitando o colega como oponente. -Seminário;
vale tudo etc.
(EF67EF16) Identificar as características códigos,rituais, Palestra;
elementos técnico-táticos, indumentária, materiais, - Participação em web conferência;
- Debate
Lutas de matriz instalações, instituições) das lutas do Brasil.
indígena e africana
(EF67EF17)Problematizar preconceitos e estereótipos de
gênero, sociais e étnico-raciais relacionados ao universo
das lutas e demais práticas corporais e estabelecer
acordos objetivando a construção de interações

Seminário;
Execução da oficina;
Atividade avaliativa oral ou
escrita;
Debate

Debate;
Relatório individual;
Autoavaliação;
-Observação;
Prova objetiva;
- Prova oral.
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referenciadas na solidariedade, na justiça, na
equidade e no respeito.

Práticas corporais de Práticas corporais de aventura (EF67EF18) Experimentar e fruir diferentes
aventura
urbanas – parkour, skate, patins, práticas corporais de aventuras urbanas,
bike etc.
valorizando a própria segurança e integridade
física, bem como as dos demais.

Aula expositiva identificando os Debate;
elementos constitutivos das
práticas corporais de aventuras Relatório individual;
urbanas em estudo;
Filmes, documentários,vídeos; Autoavaliação;

(EF67EF19) Identificar os riscos durante a
realização de práticas corporais de aventuras Seminário;
urbanas eplanejar estratégias para sua
superação.
Palestra;

Observação;
Provaobjetiva;

(EF67EF20) Executar práticas corporais de Participação em webconferência; Provaoral;
aventura urbanas, respeitando o patrimônio
público e utilizando alternativas para prática Debate
Seminário
segura em diversos espaços.
Oficinas;
(EF67EF21) Identificar a origem das práticas
corporais de aventura e as possibilidades de Entrevistas
recriá-las, reconhecendo
as
características (instrumentos, equipamentos de
segurança, indumentária, organização) e seus
tipos de práticas.
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ÁREA DO CONHECIMENTO - LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA 8º e 9º anos
UNIDADE
OBJETOS
DEHABILIDADES
PROCEDIMENTOS AVALIAÇÃO
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
METODOLÓGICOS
Esportes de rede – voleibol, volêi(EF89EF01) Experimentar diferentes papéis (jogador, árbitro e Exposição e discussão Debate;
ESPORTES
de praia, tênis de campo, técnico) e fruir os esportes de rede/parede, campo e taco, invasão sobre o tema;
Seminário;
badminton, peteca, tênis de mesa. e combate, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. Reflexão com o grupo Atividade avaliativa oral e escrita;
oral e escrito
Autoavaliação;
Esportes de parede – pelota basca, (EF89EF02) Praticar um ou mais esportes de rede/parede, Orientação
paraAnálise devídeo;
raquetebol, squash.
campo e taco, invasão e combate oferecidos pela escola, usando pesquisa;
Observação e registro do
Esportes de campo e taco –habilidades técnico-táticas básicas.
Palestras;
desenvolvimento e do progresso
beisebol, críquete, softbol etc.
Oficinas;
apresentado pelos alunos diante dos
(EF89EF03) Formular e utilizar estratégias para solucionar os Entrevistas;
conteúdos e atividades práticas
Esportes de invasão –desafios técnicos e táticos, tanto nos esportes de campo e taco, Dinâmica degrupo; propostas.
basquetebol, frisbee, futebol, rede/parede, invasão e combate como nas modalidades Produção individual e
futsal, futebol americano, esportivas escolhidas para praticar de forma específica.
coletiva, oral eescrita;
handebol, hóquei na grama, polo
Vídeosinformativos;
aquático, rúgbi etc.
(EF89EF04) Identificar os elementos técnicos ou técnico-táticos Construção demaquetes;
individuais, combinações táticas, sistemas de jogo e regras das Filmes;
Esportes de combate – judô, boxe, modalidades esportivas praticadas, bem como diferenciar as - Leitura de imagens;
esgrima, tae kwon do, etc.
modalidades esportivas com base nos critérios da lógica interna -Leitura de livros
das categorias de esporte: rede/parede, campo e taco, invasão e paradidáticos.
combate.
EF89EF05) Identificar as transformações históricas do
fenômeno esportivo e discutir alguns de seus problemas (doping,
corrupção, violência etc.) e a forma como as mídias os
apresentam.
(EF89EF06) Verificar locais disponíveis na comunidade para a
prática de esportes e das demais práticas corporais tematizadas
na escola, propondo e produzindo alternativas para utilizá-los no
tempo livre.
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(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.

Aula expositiva acerca daAtividade avaliativa oral ou
fundamentação da modalidade escrita;
emestudo;
Estudo dirigido a respeito daSocialização da pesquisa;
modalidade esportiva estudada;

transformações históricas
Ginástica
de (EF89EF08) Discutir as
condicionamento dos padrões de desempenho, saúde e beleza, considerando a
forma como são apresentados nos diferentes meios (científico,
físico
Midiático etc.).
Ginástica
de (EF89EF09) problematizar a prática excessiva de exercícios
conscientização físicos e o uso de medicamentos para a ampliação do rendimento
ou potencialização das transformações corporais.
corporal

Pesquisas;
Observação e registro do
Vídeos documentários efilmes; desenvolvimento e do
progresso apresentado pelos
alunos diante dos conteúdos
e atividades práticas propostas.;
Aula prática da modalidade em- Relato de experiência.
estudo;
Uso do
laboratório de
informática

Ginásticas

(EF89EF10) Experimentar e fruir um ou mais tipos de ginástica
de conscientização corporal, identificando as exigências
corporais dos mesmos.
(EF89EF11) Identificar as diferenças e semelhanças entre a
ginástica de conscientização corporal e as de condicionamento
físico e discutir como a prática de cada uma dessas
manifestações pode contribuir para a melhoria das condições
de vida, saúde, bem-estar e cuidado consigo mesmo.

Palestra informativa;
Confecção de cartazes,
- Confecção de painéis;
Confecção de folderes;
Encenação teatral,
Mimica.
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Danças

Danças de (EF89EF12) Experimentar e fruir danças de salão, valorizando a - Aula expositiva identificando os
salão (forró, diversidade cultural e respeitando a tradição dessas culturas.
elementos constitutivos da dança em
salsa, bolero,
estudo;
tango, valsa) (EF89EF13) Planejar e utilizar estratégias para se apropriar dos - Uso de livros, revistas e textos diversos
etc.
elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das danças de salão. para entendimento da
dança em estudo;

Seminário;
Execução da oficina;
- Atividade avaliativa oral ou
escrita;
- Debate;
- Análise de filme;
-Observação e registro do
desenvolvimento e do
progresso apresentado pelos
alunos diante dos conteúdos e
atividades práticas propostas.

(EF89EF14) Discutir estereótipos e preconceitos relativos às danças de Filmes, documentários,vídeos;
salão e demais práticas corporais e propor alternativas para sua Seminário;
Debate;
superação.
Oficinas de danças
(EF89EF15) Analisar as características (ritmos, gestos, coreografias e
músicas) das danças de salão, bem como suas transformações históricas
e os grupos de origem.
Lutas
Lutas do (EF89EF16) Experimentar e fruir a execução dos movimentos Aula expositiva identificando os Debate;
mundo – pertencentes às lutas do mundo, adotando procedimentos de segurança elementos constitutivos da luta em Relatório individual;
judô, muay e respeitando o oponente.
estudo;
Autoavaliação;
thay, boxe,
Filmes, documentários,vídeos;
Observação e registro do
desenvolvimento e do
esgrima,
(EF89EF17) Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas Seminário;
kendo
progresso apresentado pelos
experimentadas, reconhecendo as suas características técnico- táticas. Palestra;
alunos diante dos conteúdos e
Participação em web conferência;
atividades práticas propostas.;
(EF89EF18) Discutir as
transformações históricas, o Debate
Prova objetiva;
processo de esportivização e a midiatização de uma ou mais lutas, Jornal falado
Prova oral;
valorizando e respeitando as culturas de origem.
Jornal falado;
Práticas
(EF89EF19) Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de Aula expositiva identificando os - Debate;
corporais de aventura na natureza, valorizando a própria segurança e integridade elementos constitutivos das
- Relatório individual;
aventura na física, bem como as dos demais, respeitando o patrimônio natural e práticas corporais de aventuras
- Autoavaliação;
Práticas natureza minimizando os impactos de degradação ambiental.
urbanas em estudo;
- Observação;
corporais
- Prova objetiva;
de
(EF89EF20) Identificar riscos, formular estratégias e observar normas Filmes, documentários,vídeos;
Prova oral;
aventura
de segurança para superar os desafios na realização de práticas corporais Seminário;
Seminário;
Observação e registro do
de aventura na natureza.
Palestra;
desenvolvimento e do
Participação em web conferência;
progresso apresentado pelos
(EF89EF21)Identificar as
características (equipamentos de Debate
alunos diante dos conteúdos e
segurança, instrumentos, Indumentária, organização) das
Oficinas;
atividades práticas propostas.
práticas corporais de aventura na natureza, bem como suas Entrevistas
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transformações históricas.

GV xGO

7.6 Língua Inglesa

7.6.1 Texto Introdutório
A Área de Linguagens é composta pelos seguintes componentes curriculares: 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 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 transformação. 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.

7.6.2 Organizador Curricular
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ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA 6º EIXO ORALIDADE: Práticas de compreensão e produção oral de língua inglesa, em diferentes contextos
ano
discursivos presenciais ou simulados, com repertório de falas diversas, incluída a fala do professor.
Unidade temática
Objetos
de
Habilidades
Procedimentos metodológicos
Avaliação
conhecimento
Construção de laços (EF06LI01) Interagir em situações de intercâmbio Aula Expositiva explicativa, Jogos, Atividades comperguntas
orais
e
escritas,
afetivos e convívio oral, demonstrando iniciativa para utilizar a língua Dinâmicas, Encenação de diálogo
inglesa.
Brincadeira com mímica, Leitura de texto Observação
do
Interação discursiva social
desempenho
nas
(EF06LI02) Coletar informações do grupo,
atividades propostas
perguntando e respondendo sobre a família, os
amigos, a escola e a comunidade.
Funções e usos da (EF06LI03) Solicitar esclarecimentos em Verbalização de frases imperativas (o -Observação e anotação do
língua inglesa em sala língua inglesa sobre o que não entendeu e o aluno terá que agir conforme oscomandos); comportamento do aluno
de aula (Classroom significado de palavras ou expressões Momentos de conversas individuais e diante dos comandos;
language)
desconhecidas.
coletivas entre o professor e aluno(s);
Entrevista;
Encenação; Método áudio lingual.
Verbalização.
Compreensão oral

Produção oral

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

(EF06LI04) Reconhecer, com o apoio de palavras Aula Expositivaexplicativa
cognatas e pistas do contexto discursivo, o assunto Jogos, Dinâmicas, Encenação de diálogo;
e informações principais em textos orais sobre Brincadeira com mímica, Leitura de texto
temas familiares.

Atividades
comperguntas orais e
escritas,
Observação
do
desempenho
nas
atividades propostas
Produção de textos(EF06LI05) Aplicar os conhecimentos da língua Aula Expositiva explicativa
Atividades
orais, com a mediação inglesa para falar de si e de outras pessoas,
Jogos, Dinâmicas, Encenação de diálogo; comperguntas orais
do professor
explicitando informações pessoais e características Brincadeira com mímica, Leitura detexto eescritas,
relacionadas a gostos, preferências e rotinas.
Observação
do
desempenho
nas
(EF06LI06) Planejar apresentação sobre a família,
atividadespropostas
a comunidade e a escola, compartilhando-a
oralmente com o grupo.

437

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
911 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

EIXOLEITURA–Práticasdeleituradetextosdiversosemlínguainglesa(verbais, verbo-visuais, multimodais) presentes em diferentes suportes e esferasde circulação. Tais
práticas envolvem articulação com os conhecimentos prévios dos alunos em língua materna e/ou outras línguas.
Unidade temática Objetos
de Habilidades
Procedimentos
Avaliação
conhecimento
metodológicos
Hipóteses sobre a (EF06LI07)Formular hipóteses sobre a finalidade de um Roda deconversa, Leitura observação e registro das ações
Produção textual
finalidade de um texto texto em língua inglesa, com base em sua de texto ilustrado
Estratégias
de
estrutura,organização textual e pistasgráficas.
Leitura de palavras Ditado
leitura
docotidiano
Diálogo,
Uso
do
dicionário, Ditado de
palavras
Compreensão geral (EF06LI08) Identificar o assunto de um texto, Leitura e interpretação Exercícios escritos;
e específica: leitura reconhecendo sua organização textual e palavras cognatas. textual;
Perguntas orais;
rápida (skimming,
Estudo dirigido;
Verbalização
scanning)
(EF06LI09) Localizar informações específicas em texto. Uso do dicionário
Práticas de leitura e Construção de repertório (EF06LI10) Conhecer a organização de um dicionário Leitura
e Exercícios escritos;
construção de
lexical e autonomia bilíngue (impresso e/ou on-line) para construir repertório interpretaçãotextual;
Perguntas orais;
repertório lexical leitora
lexical.
Estudo dirigido;
Verbalização
Uso do dicionário
(EF06LI11) Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos
para construir repertório lexical na língua inglesa.
Atitudes
e Partilha de leitura, (EF06LI12) Interessar-se pelo texto lido, compartilhando Leitura
e Exercícios escritos;
disposições
com mediação do suas ideias sobre o que o texto informa/comunica.
interpretaçãotextual;
Perguntas orais;
favoráveis do
professor
Estudo dirigido;
Verbalização
leitor
Uso do dicionário

EIXO ESCRITA – Práticas de produção de textos em língua inglesa relacionados ao cotidiano dos alunos, em diferentes suportes e esferas de circulação. Tais práticas
envolvem a escrita media da pelo professor ou colegas e articulada com os conhecimentos prévios dos alunos em língua materna e/ou outras línguas.
Unidade temática Objetos
de Habilidades
Procedimentos
Avaliação
conhecimento
metodológicos
Estratégias de Planejamento do texto: (EF06LI13) Listar ideias para a produção de textos, Produção de texto, Ditado Produção textual, Ditado
escrita:
pré- Brainstorming
levando em conta o tema e o assunto.
de palavras, Atividades de Avaliação discursiva e objetiva,
escrita
fixação, Tradução, Jogo Avaliação
com
consulta,
com alfabeto móvel
Traduções
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Estratégias de Planejamento do texto: (EF06LI14) Organizar ideias, selecionando-as em função Produção de texto, Ditado Avaliação com consulta, Traduções
escrita:
pré- organização de ideias da estrutura e do objetivo do texto.
de palavras, Atividades de
escrita
fixação, Tradução, Jogo
com alfabeto móvel
Práticas de escrita Produção de textos(EF06LI15) Produzir textos escritos em língua inglesa Produção de texto,
Avaliação com consulta, Traduções
escritos, em formatos (histórias em quadrinhos, cartazes, chats, blogues, agendas, Ditado de palavras
diversos, com a fotolegendas, entre outros), sobre si mesmo, sua família, seus Atividades de fixação,
mediação do professor amigos, gostos, preferências e rotinas, sua comunidade e seu Tradução
contexto escolar.
ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE
CURRÍCULAR:
LINGUA
INGLESA
EIXO CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS –Práticas de análise linguística para a reflexão sobre o funcionamento da língua inglesa, com base nos usos de
linguagem trabalhados nos eixos Oralidade, Leitura, Escrita e Dimensão intercultural.
Unidade
Objetos
de
Habilidades
Procedimentos
Avaliação
temática
conhecimento
metodológicos
(EF06LI16) Construir repertório relativo Aula expositivaexplicativa
às expressões usadas para o convívio social e Produção de cartazes
Trabalho em grupo ou individual
Leitura e escrita de palavras do cotidiano Avaliação escrita eoral
Construção
de o uso da língua inglesa em sala de aula.
Atividade com palavras cruzadas
Ditado
repertório lexical
(EF06LI17) Construir repertório lexical Ditado, Recorte e colagem
relativo a temas familiares (escola, família, Construção de vocabulário
rotina diária, atividades de lazer, esportes, Leitura detexto, Tradução de texto
entre outros).
Atividade oral eescrita, Uso do dicionário
Estudo do léxico
Pronúncia
(EF06LI18) Reconhecer semelhanças e Método áudio lingual
Atividade discursivae objetiva
diferenças na pronúncia de palavras da língua Dinâmica - Leitura de texto
Trabalho individual ou em grupo
inglesa e da língua materna e/ou outras Construção de vocabulário
línguas conhecidas.
Presente simples e (EF06LI19) Utilizar o presente do indicativo Método áudio lingual
Atividade discursivae objetiva
contínuo
(formas para identificar pessoas (verbo to be) e Dinâmica
Trabalho individual ou em grupo
afirmativa, negativa e descrever rotinas diárias.
Leitura de texto
interrogativa)
Construção de vocabulário
Gramática
(EF06LI20) Utilizar o presente contínuo
para descrever ações em
progresso.
Imperativo
(EF06LI21) Reconhecer o uso do imperativo Método áudio lingual
Atividade discursiva e objetiva
em enunciados de atividades, comandos e Dinâmica
Trabalho individual ou em grupo
instruções.
Leitura de texto
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Construção de vocabulário

Caso genitivo (‘s)

(EF06LI22) Descrever relações por meio do Leitura de texto
uso de apóstrofo (’) + s.
Construção de vocabulário
Adjetivos possessivos (EF06LI23) Empregar, de forma inteligível, Método áudio lingual
os adjetivos possessivos.
Dinâmica, Leitura de texto
Construção de vocabulário

Trabalho individual ou em grupo
Atividade discursivae objetiva
Trabalho individual ou em grupo

ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM

COMPONENTE
CURRÍCULAR:
LINGUA
INGLESA
EIXO DIMENSÃO INTERCULTURAL – Reflexão sobre aspectos relativos à interação entre culturas (dos alunos e aquelas relacionadas a falantes de língua inglesa), de
modo a favorecer o convívio, o respeito, a superação de conflitos e a valorização da diversidade entre os povos.
Unidade
Objetos
de
Habilidades
Procedimentos metodológicos
Avaliação
temática
conhecimento
Países que têm a língua (EF06LI24) Investigar o alcance da língua Pesquisa em laboratório de informática Socialização do trabalho
A língua inglesa no inglesa como língua inglesa no mundo: como língua materna Pesquisa no mapa Mundo
Observação
mundo
materna e/ou oficial e/ouoficial (primeira ou segunda língua). Trabalho em grupo
Relato
Exposição de trabalhos
Atividade avaliativa escritae oral
A língua inglesa Presença da língua (EF06LI25) Identificar a presença da língua Vocabulário, Pesquisa bibliográfica e Atividade avaliativa objetiva, oral e
no cotidiano da inglesa no cotidiano inglesa na sociedade brasileira/comunidade decampo
discursiva
sociedade
(palavras, expressões, suportes e esferas de Uso de dicionário e Google Tradutor
Observação direta
brasileira/comunid
circulação e consumo) e seu significado. Exposição de trabalhos, Mural interativo Pesquisa
ade
Produção detexto, Roda de conversa
(EF06LI26) Avaliar, problematizando
elementos/produtos culturais de países de
língua inglesa absorvidos pela sociedade
brasileira/comunidade.

]
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Ensino Fundamental – Anos Finais:7ºAno
ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM

COMPONENTE
CURRÍCULAR:
LINGUA
INGLESA
EIXO ORALIDADE – Práticas de compreensão e produção oral de língua inglesa, em diferentes contextos discursivos presenciais ou simulados, com repertório de
falas diversas incluída a fala do professor.
Unidade temática
Objetos
de
Habilidades
Procedimentos metodológicos
Avaliação
conhecimento
(EF07LI01) Interagir em Roda de conversa;
situações de intercâmbiooral Aula expositivaexplicativa;
Atividade oral
Funções e usos da língua para realizar as atividades em Jogo que permita o alunoverbalizar
Apresentação das atividades
inglesa: convivência e sala de aula, de forma Diálogo
propostas
Interação discursiva
colaboração em sala de aula respeitosa e colaborativa, Encenação
trocando ideias e engajandose em brincadeiras e jogos.
ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS
DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

EIXO LEITURA – Práticas de leitura de textos diversos em língua inglesa verbais,
verbo-visuais, multimodais) presentes em diferentes suportes e esferas de circulação.
Tais práticas envolvem articulação com os conhecimentos prévios dos
alunos em língua materna e/ou outras línguas.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO
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Estratégias de leitura

Compreensão geral
específica: leitura
(skimming, scanning)

(EF07LI06) Antecipar o
e
sentido global de textos em
rápida língua inglesa por inferências,
com base em leitura rápida,
observando títulos, primeiras
e últimas frases de parágrafos
e palavras-chave repetidas.

Roda de conversa e de leitura
Leitura de texto publicitário
Leitura de texto curto
Tradução de texto
Jogos
Pesquisa no dicionário
Estudo de texto
Construção de vocabulário

Verbalização
Atividade oral e escrita
Observação e registro das
ações

(EF07LI07) Identificar a(s)
informação(ões)-chave de
partes de um texto em língua
inglesa (parágrafos).
ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS
DE
HABILIDADES
CONHECIMENTO
Pré-escrita: planejamento de (EF07LI12) Planejar a
Estratégias de escrita: produção escrita, com mediação escrita de textos em função
pré-escrita e escrita
do professor

EIXO ESCRITA – Práticas de produção de textos em língua inglesa relacionados ao
cotidiano dos alunos, presentes em diferentes suportes e esferas de circulação. Tais
práticas envolvem a escrita mediada pelo professor ou colegas e articulada com os
conhecimentos prévios dos alunos em língua materna e/ou outras línguas.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO
Atividade defixação
Ditado
Jogo de palavras

Atividade oral eescrita
Ditado
Observação direta

do contexto (público,
- Jogo com alfabeto móvel
finalidade, layout esuporte).
ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA
EIXO CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS – Práticas de análise linguística para
A reflexão sobre o funcionamento da língua inglesa, com base nos usos de linguagem
trabalhados nos eixos Oralidade, Leitura, Escrita e Dimensão intercultural.
UNIDADE
OBJETOS
DE
HABILIDADES
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
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Construção de repertório
lexical
Estudo do léxico

Pronúncia

(EF07LI15) Construir
repertório lexical relativo a
verbos regulares e irregulares
(formas no passado),
preposições de tempo (in
on, e conectores (and, but,
because, then, so, before,
after, entre outros).

(EF07LI16) Reconhecer a Aula expositiva e explicativa
pronúncia de verbos regulares Estudo de texto
no passado (-ed).
Audição de música
Tradução
Atividade de fixação

ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS
DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA

OBJETOS
DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

Trabalho em grupo e
individual
Atividade avaliativa escrita e
oral
Observação
Tradução

Observação
Atividade avaliativa oral e
escrita

EIXO DIMENSÃO INTERCULTURAL – Reflexão sobre aspectos relativos à
interação entre culturas (dos alunos e aquelas relacionadas a demais falantes de língua
inglesa), de modo a favorecer o convívio, o respeito, a superação de conflitos
e a valorização da diversidade entre os povos.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO

(EF07LI21) Analisar o
A língua inglesa no A língua inglesa como língua alcance da língua inglesa e os
mundo
global
na
sociedade seus contextos de uso no
mund oglobalizado.
contemporânea

UNIDADE
TEMÁTICA

Aula explicativa e expositiva
Recorte e colagem
Pesquisa no laboratório de informática
Vocabulário temático
Leitura de textos de diversos gêneros
Tradução
Atividades
Ativida de extra classe

Pesquisa em laboratório de informática
Pesquisa em livros e revistas
Trabalho em grupo e individual
Exposição de trabalhos
Atividade extraclasse

Socialização do trabalho
Observação
dasatividades
propostas
Trabalho em grupo e
individual

EIXO ORALIDADE – Práticas de compreensão e produção oral de língua inglesa,
em diferentes contextos discursivos presenciais ou simulados, com repertório de falas
diversas (falantes nativos e não nativos, incluída a fala do professor).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO
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Práticas investigativas

Compreensão oral

(EF07LI02) Entrevistar os
colegas em sala de aula para
conhecer suas histórias de
vida.
(EF07LI03)
Mobilizar
Estratégias de compreensão de conhecimentos prévios para
textos orais: conhecimentos compreender texto oral.
prévios.

ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA

UNIDADE
TEMÁTICA
Estratégias de leitura

OBJETOS
DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

(EF07LI09) Selecionar, em
um texto, a informação
desejada como objetivo de
leitura.

ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA

Entrevista
Apresentação
propostas

Roda de conversa
Leitura de texto
Vídeos curtos
Produção de texto oral
Jogo que permita verbalizar
Leitura de imagem

Produção de texto oral
Observação direta
Atividade avaliativa oral

dasatividades

EIXO LEITURA – Práticas de leitura de textos diversos em língua inglesa verbais,
verbo-visuais, multimodais) presentes em diferentes suportes e esferas de circulação.
Tais práticas envolvem articulação com os conhecimentos prévios dos alunos em
língua materna e/ou outras línguas.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO

(EF07LI08) Relacionar as
Construção do sentido global do partes de um texto
texto
(parágrafos) para construir
seu sentido global.

ráticas de leitura e Objetivos de leitura
pesquisa

Diálogo
Encenação
Entrevista

Leitura de texto de diversos gêneros
Tradução
Jogo com texto fatiado
Uso do dicionário
Atividade de fixação
Leitura de imagem

Produção de texto oral e
escrito
Atividade avaliativa objetiva e
discursiva

Leitura de texto
Recorte e colagem
Confecção de cartaz
Tradução
Leitura de imagem

Atividade avaliativa oral e
escrita
Observa

EIXO ESCRITA – Práticas de produção de textos em língua inglesa relacionados ao
cotidiano dos alunos, presentes em diferentes suportes e esferas de circulação. Tais
práticas envolvem a escrita mediada pelo professor ou colegas e articulada com os
conhecimentos prévios dos alunos em língua materna e/ou outras línguas.
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UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS
DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

AVALIAÇÃO

(EF07LI13) Organizar texto Atividade em grupo
Produção e interpretação de
Escrita: organização em em unidades de sentido, Jogo com alfabeto móvel
texto
Estratégias de escrita: parágrafos ou tópicos, com dividindo-o em parágrafos ou Produção e interpretação de texto
Atividade extra classe
pré-escrita e escrita
mediação do professor
tópicos e subtópicos, Tradução
Atividade avaliativa objetiva e
explorando as possibilidades Atividade extra classe
discursiva
de organização gráfica, de Confecção de cartaz
suporte e de formato do
texto.
ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA
EIXO CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS – Práticas de análise linguística para a
reflexão sobre o funcionamento da língua inglesa, com base nos usos de linguagem
trabalhados nos eixos Oralidade, Leitura, Escrita e Dimensão intercultural.
UNIDADE
TEMÁTICA

Estudo do léxico

Gramática

OBJETOS
DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

(EF07LI17) Explorar o
caráter polissêmico
de
Polissemia
palavras de acordo com o
contexto de uso.
(EF07LI18) Utilizar o
Passado simples e contínuo passado simples e o passado
(formas afirmativa, negativa e contínuo para produzir textos
orais e escritos, mostrando
interrogativa)
relações de sequência e
causalidade.

ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA

UNIDADE
TEMÁTICA

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

OBJETOS
DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

AVALIAÇÃO

Estudo de texto
Tradução
Atividade de fixação

Observação
Atividade avaliativa oral e
escrita

Aula explicativaexpositiva
Exposição de texto emcartaz
Estudo de texto
Tradução
Confecção de cartazes
Tradução
Atividade de fixação

Socialização dos trabalhos
Atividade avaliativa oral e
escrita

EIXO DIMENSÃO INTERCULTURAL – Reflexão sobre aspectos relativos à
interação entre culturas (dos alunos e aquelas relacionadas a demais falantes de língua
inglesa), de modo a favorecer o convívio, o respeito, a superação de conflitos e a
valorização da diversidade entre os povos.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO
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Comunicação
intercultural

Variação linguística

(EF07LI22) Explorar modos
de falar em língua inglesa,
refutando preconceitos e
reconhecendo a variação
linguística como fenômeno
natural das línguas.

ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA

UNIDADE
TEMÁTICA

Compreensão oral

Produção oral

OBJETOS
DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

Roda de conversa
Filmecurto
Encenação
Entrevista

(EF07LI05) Compor, em
Produção de textos orais, com língua inglesa, narrativas
mediação do professor
orais sobre fatos,
acontecimentos
e
personalidades marcantes do
passado.

Produção de texto oral
Reprodução oral do texto estudado
Jogo de perguntas e respostas
Dramatização

OBJETOS
DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

Socialização do trabalho
Observação
Relato

EIXO ORALIDADE – Práticas de compreensão e produção oral de língua inglesa, em
diferentes contextos discursivos presenciais ou simulados, com repertório de
falas diversas (falantes nativos e não nativos, incluída a fala do professor).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO

(EF07LI04) Identificar o
Compreensão de textos orais contexto, a finalidade, o
de cunho descritivo ou assunto e os interlocutores em
textos orais presentes no
narrativo
cinema, na internet, na
televisão, entre outros.

ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA

UNIDADE
TEMÁTICA

Pesquisa em laboratório de informática
Pesquisa em livros erevistas
Trabalho em grupo
Exposição de trabalhos
Vídeos
Pesquisa no mapa Mundo

Atividade oral
Observação
Entrevista

Atividade avaliativa oral
Observação
Produção de texto

EIXO LEITURA – Práticas de leitura de textos diversos em língua inglesa verbais,
verbo-visuais, multimodais) presentes em diferentes suportes e esferas de
circulação. Tais práticas envolvem articulação com os conhecimentos prévios dos
alunos em língua materna e/ou outras línguas.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO
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Práticas de leitura e
pesquisa

(EF07LI10) Escolher, em
Leitura de textos digitais para ambientes virtuais, textos em
língua inglesa, de fontes
estudo
confiáveis, para
estudos/pesquisas escolares.

Atitudes e disposições Partilha de leitura
favoráveis do leitor

(EF07LI11) Participar de
troca de opiniões e
informações sobre textos,
lidos na sala de aula ou em
outros ambientes.

ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS
DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

Vídeos publicitários
Estudo de textos diversos
Pesquisa em aplicativo Google Tradutor
Produção de texto

Leitura de texto
Recorte e colagem
Confecção de cartaz
Tradução
Leitura de imagem

Produção de texto oral e
escrito
Atividade avaliativa objetiva e
discursiva

Atividade avaliativa oral e
escrita
Observação

EIXO ESCRITA – Práticas de produção de textos em língua inglesa relacionados ao
cotidiano dos alunos, presentes em diferentes suportes e esferas de circulação. Tais
práticas envolvem a escrita mediada pelo professor ou colegas e articulada com os
conhecimentos prévios dos alunos em língua materna e/ou outras línguas.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO

(EF07LI14) Produzir textos Aula expositiva e explicativa
diversos sobre
fatos, Produção de texto
Produção de texto
Pesquisa pela internet
Práticas de escrita
Produção de textos escritos, acontecimentos e
Pesquisa
em formatos diversos, com personalidades do passado Ditado de frases
Ditado
(linha do tempo/timelines, Uso de dicionário
mediação do professor
- Atividade avaliativa objetiva e
biografias, verbetes de - Atividade de fixação
discursiva
enciclopédias, blogues, entre
outros).
ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA
EIXO CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS – Práticas de análise linguística para a
reflexão sobre o funcionamento da língua inglesa, com base nos usos de linguagem
trabalhados nos eixos Oralidade, Leitura, Escrita e Dimensão intercultural.
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UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS
DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

(EF07LI19)
Discriminar
sujeito de objeto utilizando, de
Pronomes do caso reto e do modo adequado, pronomes a
eles relacionados.
caso oblíquo

Estudo de texto
Tradução
Confecção de cartazes
Tradução
Atividade de fixação
Texto vazado

Atividade avaliativa sobre
consulta
Atividade oral e escrita

Verbo modal can (presente e (EF07LI20) Empregar, de
passado)
forma inteligível, o verbo
modal can para descrever
habilidades (no presente e no
passado).

Aula explicativa expositiva
Atividade escrita e oral
Estudo com texto vazado efatiado
Jogo
Trabalho em grupo e individual

Trabalho em grupo e
individual
Atividade avaliativa de
consulta
Observação

Gramática

ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA

UNIDADE
TEMÁTICA
Comunicação
intercultural

AVALIAÇÃO

OBJETOS
DE
CONHECIMENTO

Variação linguística

HABILIDADES

(EF07LI23) Reconhecer a
variação linguística como
manifestação de formas de
pensar e expressar o mundo.

Ensino Fundamental – AnosFinais:8º

COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA

EIXO DIMENSÃO INTERCULTURAL – Reflexão sobre aspectos relativos à
interação entre culturas (dos alunos e aquelas relacionadas a demais falantes de língua
inglesa), de modo a favorecer o convívio, o respeito, a superação de conflitos e a
valorização da diversidade entre os povos.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO
Pesquisa em laboratório de informática
Pesquisa em livros e revistas
Trabalho em grupo
Exposição de trabalhos
Música

Ano

Socialização do trabalho
Observação
Relato

I Trimestre

ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
EIXO ORALIDADE – Práticas de compreensão e produção oral de língua inglesa,
em diferentes contextos discursivos presenciais ou simulados, com repertório de falas
diversas, incluída a fala do professor.
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UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS
DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

AVALIAÇÃO

(EF08LI01) Fazer uso da Roda de conversa
Negociação de sentidos (mal- língua inglesa para resolver Estudo dirigido
Atividade oral
Jogo de perguntas
Interação discursiva
entendidos no uso da língua mal-entendidos, emitir
Observação
inglesa e conflito de opiniões) opiniões e esclarecer Leitura de texto
Conversação
informações por meiode
Conversação
paráfrases ou justificativas.
ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA
EIXOLEITURA–Práticas de leitura de textos diversos em língua inglesa (verbais,
verbo-visuais, multimodais) presentes em diferentes suportes e esferas de circulação.
Tais práticas envolvem articulação com os conhecimentos prévios dos
alunos em língua materna e/ou outras línguas, especialmente a língua inglesa.
HABILIDADES
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO
UNIDADE
OBJETOS
DE
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
(EF08LI05)
Inferir Leitura de texto: letra de música,tirinhas
Trabalho em grupo ou
Construção de sentidos por informações e relações que não Pesquisa individual e em grupo:internet, individual
Observação
Estratégias de leitura
meio de inferências e aparecem de modo explícito no dicionário,livro
Atividade avaliativa oral e
reconhecimento de implícitos texto para construção de Tradução de texto
sentidos.
Trabalho em grupo ou individual
escrita
ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA
EIXOESCRITA–Práticas de produção de textos em língua inglesa relacionados ao
cotidiano dos alunos, presentes em diferentes suportes e esferas de circulação. Tais
práticas envolvem a escrita mediada pelo professor ou colegas e articulada com os
conhecimentos prévios dos alunos em língua materna e/ou outras línguas,
especialmente a língua inglesa.
UNIDADE
OBJETOS
DE
HABILIDADES
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
(EF08LI09) Avaliar a própria Estudo dirigido
produção escrita e a de Produção de HQ
Atividade avaliativa oral e
escrita
Estratégias de escrita: Revisão de textos com a colegas, com base no contexto Atividade oral e escrita
de comunicação (finalidade e Jogo de palavras
Ditado
escrita e pós-escrita
mediação do professor
adequação ao público, Ditado de palavras e de frases
Observação direta
conteúdo a ser
comunicado, organização
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textual, legibilidade, estrutura
de frases).
ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA
EIXO CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS – Práticas de análise linguística para
a reflexão sobre o funcionamento da língua inglesa, com base nos usos de linguagem
trabalhados nos eixos Oralidade, Leitura, Escrita e Dimensão intercultural.
UNIDADE
OBJETOS
DE
HABILIDADES
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
(EF08LI12) Construir Aula explicativa e expositiva
Trabalho em grupo e
repertório lexical relativo a Música
individual
previsões
e Tradução
Atividade avaliativa escrita e
Construção de repertório planos,
expectativas para o futuro. Uso do dicionário
oral
lexical
Pesquisa no laboratório de informática
Atividade extraclasse
Estudo do léxico
(EF08LI13)
Reconhecer Aula explicativaexpositiva
Atividade avaliativa oral e
sufixos e prefixos comuns Tradução
escrita
Formação de palavras: utilizados na formação de Uso do dicionário
Tradução
prefixos e sufixos
palavras em língua inglesa. Atividade oral e escrita
Observação
Jogo de palavras
Leitura e interpretação de texto
ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA
EIXO DIMENSÃO INTERCULTURAL – Reflexão sobre aspectos relativos à
interação entre culturas (dos alunos e aquelas relacionadas a demais falantes de língua
inglesa),de modo a favorecer o convívio, o respeito, a superação de conflitos e a
valorização da diversidade entre os povos.
UNIDADE
OBJETOS
DE
HABILIDADES
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
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Comunicação
intercultural

(EF08LI18)Construir
repertório cultural por meio do
contato
com
Impacto de aspectos culturais na
manifestações
comunicação
artístico-culturais vinculadas
à língua inglesa (artes
plásticas e visuais, literatura,
música, cinema, dança,
festividades, entre outros),
valorizando a diversidade
entre culturas.

ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA

UNIDADE
TEMÁTICA
Interação discursiva

Compreensão oral

OBJETOS
DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

Observação
Pesquisa
Atividade avaliativa oral e
escrita

EIXO ORALIDADE – Práticas de compreensão e produção oral de língua inglesa,
em diferentes contextos discursivos presenciais ou simulados, com repertório de falas
diversas, incluída a fala do professor.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO

(EF08LI02) Explorar o uso de
Usos de recursos linguísticos e recursos linguísticos (frases
incompletas,
paralinguísticos no intercâmbio
hesitações, entre outros) e
oral
paralinguísticos
(gestos,
expressões faciais, entre
outros) em situações de
interação oral.
Compreensão de textos orais, (EF08LI03) Construir o
multimodais, de
sentido global de textos orais,
cunho informativo/
relacionando suas partes, o
jornalístico
assunto
principal
e
informações relevantes.

ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA

Pesquisa individual e em grupo: internet, livro
Dramatização
Uso da sala de vídeo para assistir filme
Produção de texto

Conversação
Leitura de texto
Dramatização
Jogo com mímica

Conversação
Observação
Atividade avaliativa oral

Audição de texto
Leitura de texto
Produção de texto oral
Encenação sobre o assunto estudado
Conversação

Atividade avaliativa oral
Conversação
Observação

EIXOLEITURA–Práticas de leitura de textos diversos em língua inglesa (verbais,
verbo-visuais, multimodais) presentes em diferentes suportes e esferas de
circulação.Tais práticas envolvem articulação com os conhecimentos prévios dos
alunos em língua materna e/ou outras línguas, especialmente a língua inglesa.

451

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
925 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS
DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

(EF08LI06) Apreciar textos
narrativos em língua inglesa
Práticas de leitura e Leitura de textos de cunho (contos, romances, entre
outros, emversão original ou
fruição
artístico/literário
simplificada), como forma de
valorizar o patrimônio cultural
produzido emlíngua inglesa.

Leitura de texto de diferentes gêneros
Interpretação de texto
Tradução
Música
Atividade de fixação
Produção de texto
Mural interativo
Aula explicativa e expositiva

AVALIAÇÃO
Produção de texto oral e
escrito
Tradução
Atividade avaliativa oral e
escrita
Observação
Trabalho individual e em
grupo
Pesquisa

(EF08LI07) Explorar
Pesquisa individual e em grupo: internet,
ambientes virtuais e/ou dicionário
aplicativos para acessar e Trabalho em grupo individual e em grupo
usufruir do patrimônio
Leitura de texto
artístico literário em língua Tradução
inglesa.
ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA
EIXOESCRITA– Práticas de produção de textos em língua inglesa relacionados ao
cotidiano dos alunos, presentes em diferentes suportes e esferas de circulação. Tais
práticas envolvem a escrita mediada pelo professor ou colegas e articulada com os
conhecimentos prévios dos alunos em língua materna e/ou outras línguas,
especialmente a língua inglesa.
UNIDADE
OBJETOS
DE
HABILIDADES
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
(EF08LI10) Reconstruir o Aula expositiva explicativa
Produção de texto
Tradução
Estratégias de escrita: Revisão de textos com a texto, com cortes, acréscimos, Produção de texto: história em quadrinhos
reformulações e correções, Tradução de texto
Ditado
escrita e pós-escrita
mediação do professor
para aprimoramento, edição e Ditado de frase
Atividade avaliativa oral e
publicação final.
Confecção de cartaz
escrita
Jogo
ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA

EIXO CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS – Práticas de análise linguística para a
reflexão sobre o funcionamento da língua inglesa, com base nos usos de linguagem
trabalhados nos eixos Oralidade, Leitura, Escrita e Dimensão intercultural.
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UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS
DE
CONHECIMENTO

Verbos para indicar o futuro

Gramática

HABILIDADES
(EF08LI14) Utilizar formas
verbais do futuro para
descrever
planos
e
expectativas e fazer previsões.

(EF08LI15) Utilizar, de modo
inteligível, as formas
comparativas e superlativas de
adjetivos para comparar
qualidades e quantidades.
ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM

Comparativos e superlativos

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

AVALIAÇÃO

Aula expositiva e explicativa
Atividade oral e escrita
Tradução de texto
Trabalho individual e em grupo
Atividade de fixação

Observação
Atividade avaliativa oral e
escrita
Trabalho individual e em
grupo

Aula expositiva e explicativa
Atividade oral e escrita
Tradução de texto
Atividade de fixação

Observação
Atividade avaliativa oral e
escrita
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COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA

UNIDADE
TEMÁTICA
Comunicação
intercultural

OBJETOS
DE
CONHECIMENTO
Impacto de aspectos culturais
na comunicação

HABILIDADES

(EF08LI19) Investigar de
que forma expressões, gestos
e comportamentos
são
interpretados em função de
aspectos culturais.

ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS
DE
CONHECIMENTO

EIXO DIMENSÃO INTERCULTURAL – Reflexão sobre aspectos relativos à
interação entre culturas (dos alunos e aquelas relacionadas a demais falantes de
língua inglesa), de modo a favorecer o convívio, o respeito, a superação de conflitos
e a valorização da diversidade entre os povos.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO

HABILIDADES

- Aula explicativa e expositiva
- Pesquisa em grupo
- Atividade escrita
- Interpretação de imagem
- Roda de conversa
- Filme
- Músicas

- Pesquisa
- Atividade avaliativa oral e
escrita
- Observação

EIXO ORALIDADE – Práticas de compreensão e produção oral de língua inglesa,
em diferentes contextos discursivos presenciais ou simulados, com repertório de falas
diversas, incluída a fala do professor.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO

(EF08LI04) Utilizar recursos Produção de texto oral
Atividade avaliativa oral
e repertório linguísticos Leitura de texto
Observação
Mural interativo
Produção de texto
Produção oral
Produção de textos orais com apropriados para
informar/comunicar/falar do Jogo de perguntas
autonomia
futuro: planos, previsões,
Encenação
possibilidades e
Conversação
probabilidades.
ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA
EIXOLEITURA– Práticas de leitura de textos diversos em língua inglesa (verbais,
verbo-visuais, multimodais) presentes em diferentes suportes e esferas de circulação.
Tais práticas envolvem articulação com os conhecimentos prévios dos alunos em
língua materna e/ou outras línguas, especialmente a língua inglesa.
HABILIDADES
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO
UNIDADE
OBJETOS
DE
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
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(EF08LI08)
Analisar, Leitura de texto
Produção de texto oral e
criticamente, o conteúdo de Tradução
escrito
Avaliação dos textos lidos Reflexão pós-leitura
textos, comparando diferentes Uso do dicionário e GoogleTradutor
Atividade avaliativa objetiva e
perspectivas
Produção de texto
discursiva
apresentadas sobre um mesmo Dramatização
-Observação
assunto.
ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA
EIXOESCRITA– Práticas de produção de textos em língua inglesa relacionados ao
cotidiano dos alunos, presentes em diferentes suportes e esferas de circulação. Tais
práticas envolvem a escrita mediada pelo professor ou colegas e articulada com os
conhecimentos prévios dos alunos em língua materna e/ou outras línguas,
especialmente a língua inglesa.
UNIDADE
OBJETOS
DE
HABILIDADES
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
(EF08LI11) Produzir textos Aula explicativa e expositiva
Produção de texto
(comentários em fóruns, Produção de textos diversos
Atividade avaliativa oral e
escrita
Práticas de escrita
Produção de textos escritos com relatos pessoais, mensagens Trabalho individual e em grupo
instantâneas, tweets,
Pesquisa em grupo: internet, dicionário
Ditado
mediação do
reportagens, histórias de Confecção de cartazes
Socialização dos trabalhos
professor/colegas
ficção, blogues, entre outros), Atividade extraclasse
com o uso de estratégias de Ditado
escrita
(planejamento,
produção de rascunho, revisão
e edição final), apontando
sonhos e projetos para o futuro
(pessoal, da família, da
comunidade ou do planeta).
ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS
DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

EIXO CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS – Práticas de análise linguística para a
reflexão sobre o funcionamento da língua inglesa, com base nos usos de linguagem
trabalhados nos eixos Oralidade, Leitura, Escrita e Dimensão intercultural.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO

455
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Quantificadores

Gramática

Pronomes relativos

(EF08LI16) Utilizar,
Aula explicativa eexpositiva
corretamente, some, any, Leitura e interpretação de texto
many,much.
Tradução
Uso da sala de vídeo para assistir filme e ouvir
rmúsica
Confecção de cartaz
Jogo com texto vazado
Uso do dicionário
(EF08LI17) Empregar, de Aula explicativa e expositiva
modo inteligível, os pronomes Produção textual
relativos (who, which, that, Texto vazado e fatiado
whose)
Atividade de fixação escrita e oral
para construir períodos Roda de conversa
compostos por
Trabalho individual e em grupo
subordinação.
Uso de recursos midiáticos
Caça-palavras

ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA

UNIDADE
TEMÁTICA

Comunicação
Intercultural

OBJETOS
DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

Socialização das atividades
propostas
Atividade avaliativa oral,
escrita e de consulta
Observação

Observação
Trabalho individual e em
grupo
Atividade avaliativa oral e
escrita

EIXO DIMENSÃO INTERCULTURAL – Reflexão sobre aspectos relativos à
interação entre culturas (dos alunos e aquelas relacionadas a demais falantes de língua
inglesa), de modo a favorecer o convívio, o respeito, a superação de conflitos
e a valorização da diversidade entre os povos.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO

(EF08LI20) Examinar
fatores que podem impedir o
Impacto de aspectos culturais na entendimento entre pessoas de
comunicação
culturas diferentes que falam a
línguainglesa.

Aula explicativa e expositiva
Vídeos
Pesquisa em laboratório de informática
Confecção de cartaz
Trabalho em grupo e individual

Socialização do trabalho
Trabalho em grupo e
individual
Observação
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ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS
DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

EIXO ORALIDADE – Práticas de compreensão e produção oral de língua inglesa, em
diferentes contextos discursivos presenciais ou simulados, com repertório de
falas diversas, incluída a fala do professor.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO

EF09LI01) Fazer uso da Aula expositiva e explicativa
Atividade oral
língua inglesa para expor Jogo que permita verbalizar
Observação
Conversação direta ao
Interação discursiva
Funções e usos da língua inglesa: pontos de vista, argumentos e Roda de conversa
contra-argumentos,
Leitura de texto
desempenho do aluno
persuasão
considerando o contexto e
recursos
linguísticos
voltados para a eficácia da
comunicação.
ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA
EIXOLEITURA– Práticas de leitura de textos diversos em língua inglesa (verbais,
verbo-visuais, multimodais) presentes em diferentes suportes e esferas de circulação.
Tais práticas envolvem articulação com os conhecimentos prévios dos alunos em
língua materna e/ou outras línguas, especialmente a língua inglesa.
UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS
DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

AVALIAÇÃO
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Estratégias de leitura

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
convencimento.

Leitura de texto publicitário, letra de música,
história em quadrinhos, charges
Ditado de frases
Pesquisa individual e em grupo: internet,
dicionário, livro
Tradução

Trabalho em grupo ou
individual
Observação
Atividade avaliativa oral e
escrita

ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA

UNIDADE
TEMÁTICA
Estratégias de escrita

OBJETOS
DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

(EF09LI10) Propor
potenciais argumentos para
Escrita: construção da expor e defender ponto de
argumentação
vista em texto escrito,
refletindo sobre o tema
proposto e pesquisando dados,
evidências e exemplos para
sustentar os argumentos,
organizando-os em sequência
lógica.
ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM

OBJETOS
DE
CONHECIMENTO

Estudo dirigido
Produção de HQ
Atividade oral e escrita
Jogo de palavras
Ditado de frases
Tradução de texto
Trabalho individual e em grupo
Palavras cruzadas

- Atividade avaliativa oral e
escrita
Ditado
Observação direta

EIXO CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS – Práticas de análise linguística para a
reflexão sobre o funcionamento da língua inglesa, com base nos usos de linguagem
trabalhados nos eixos Oralidade, Leitura, Escrita e Dimensão intercultural.

COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA

UNIDADE
TEMÁTICA

EIXOESCRITA– Práticas de produção de textos em língua inglesa relacionados ao
cotidiano dos alunos, presentes em diferentes suportes e esferas de circulação. Tais
práticas envolvem a escrita mediada pelo professor ou colegas e articulada com os
conhecimentos prévios dos alunos em língua materna e/ou outras línguas,
especialmente a língua inglesa.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO

HABILIDADES

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

AVALIAÇÃO
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(EF09LI13) Reconhecer,nos Aula explicativa e expositiva
Trabalho individual e em
novos gêneros digitais Música
grupo
(blogues,
mensagens Tradução
Tradução
Estudo do léxico
Observação
Usos de linguagem em meio instantâneas, tweets, entre Uso do dicionário e Google tradutor
outros), novas formas de Pesquisa no laboratório de informática
Atividade avaliativa objetiva
digital: “internetês”
escrita (abreviação de Atividade extraclasse
palavras, palavras com Trabalho individual e em grupo
combinação de letras e Produção textual
números,
pictogramas, Jogo
símbolos gráficos,entre
Leitura e interpretação de texto
outros) na constituição das
mensagens.
ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA
EIXO DIMENSÃO INTERCULTURAL – Reflexão sobre aspectos relativos à
interação entre culturas (dos alunos e aquelas relacionadas a demais falantes de língua
inglesa), de modo a favorecer o convívio, o respeito, a superação de conflitos e a
valorização da diversidade entre os povos.
HABILIDADES
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO
UNIDADE
OBJETOS
DE
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
(EF09LI17) Debater sobre a Aula explicativa e expositiva
Socialização do trabalho
expansão da língua inglesa Pesquisa em sites, mapa mundo e revistas Trabalho em grupo e
individual
A língua inglesa no Expansão da língua inglesa: pelo mundo, em funçãodo eletrônicas e impressas
processo de colonização nas Confecção de cartaz
Observação
mundo
contexto histórico
Américas, África, Ásia e Mural interativo
Oceania.
Vídeos
Músicas
Roda de conversa

ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS
DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

EIXO ORALIDADE – Práticas de compreensão e produção oral de língua inglesa,
em diferentes contextos discursivos presenciais ou simulados, com repertório de falas
diversas, incluída a fala do professor.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO
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(EF09LI02) Compilar as Leitura de texto
Conversação
ideias-chave de textos por Jogo que permita verbalizar
Observação
Encenação
Atividade avaliativa oral
Compreensão de textos orais, meio de tomada de notas.
Conversação
multimodais, de cunho
(EF09LI03) Analisar
Letra de música(canto)
Compreensão oral
argumentativo
posicionamentos defendidos -Roda de conversa
e refutados em textos orais -Conversação
sobre temas de interesse social Atividade oral e escrita
e coletivo.
ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA
EIXO LEITURA – Práticas de leitura de textos diversos em língua inglesa (verbais,
verbo-visuais, multimodais) presentes em diferentes suportes e esferas de
circulação. Tais práticas envolvem articulação com os conhecimentos prévios dos
alunos em língua materna e/ou outras línguas, especialmente a língua inglesa.
UNIDADE
OBJETOS
DE
HABILIDADES
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
(EF09LI06) Distinguir fatos Leitura de texto publicitário
Produção de texto oral e
de opiniões em textos Letra música
escrito
argumentativos da esfera Tradução
Tradução
jornalística.
Interpretação de texto
Atividade avaliativa oral e
Estratégias de leitura
Recursos de argumentação
Produção de texto
escrita
Atividade oral e escrita
Observação
(EF09LI07)
Identificar Uso de recursos midiáticos
argumentos principais e as Leitura de imagem
evidências/exemplos que os
sustentam.
ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS
DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

EIXOESCRITA–Práticas de produção de textos em língua inglesa relacionados ao
cotidiano dos alunos, presentes em diferentes suportes e esferas de circulação. Tais
práticas envolvem a escrita mediada pelo professor ou colegas e articulada com os
conhecimentos prévios dos alunos em língua materna e/ou outras línguas,
especialmente a língua inglesa.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO
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Estratégias de escrita

Escrita: construção da
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).

ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS
DE
CONHECIMENTO

Conectores (linking words)

HABILIDADES
(EF09LI14) Utilizar
conectores indicadores de
adição, condição, oposição,
contraste, conclusão e síntese
como auxiliares na construção
da
argumentação
e
intencionalidade discursiva.

Estudo do léxico
(EF09LI15) Empregar, de
modo inteligível, as formas
em
orações
Orações condicionais (tipos 1 e verbais
condicionais dos tipos 1 e 2
2)
(If-clauses).

Estudo dirigido
Produção de texto
Atividade oral e escrita
Jogo de caça-palavras
Ditado de frases
Tradução
Uso do dicionário
Trabalho individual e em grupo

Trabalho individual e em
grupo
Atividade avaliativa oral e
escrita
Ditado
Observação direta

EIXO CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS – Práticas de análise linguística para
a reflexão sobre o funcionamento da língua inglesa, com base nos usos de
linguagem trabalhados nos eixos Oralidade, Leitura, Escrita e Dimensão
intercultural.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO
Aula explicativa e expositiva
Audição de música
Tradução
Uso do dicionário
Pesquisa no laboratório de informática
Atividade extraclasse
Produção interpretação de texto
Jogo
Trabalho individual e em grupo

Trabalho em grupo e
individual
Atividade avaliativa escrita e
oral
Observação

Aula expositiva e explicativa
Atividade oral e escrita
Tradução de texto
Trabalho individual e em grupo
Atividade de fixação
Trabalho com texto fatiado e vazado
Produção de texto
Leitura de texto
Uso do dicionário

Observação
Atividade avaliativa oral e
escrita
Trabalho individual e em
grupo
Produção de texto
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ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS
DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

EIXO DIMENSÃO INTERCULTURAL – Reflexão sobre aspectos relativos à
interação entre culturas (dos alunos e aquelas relacionadas a demais falantes de
língua inglesa), de modo a favorecer o convívio, o respeito, a superação de
conflitos e a valorização da diversidade entre os povos.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO

(EF09LI18) Analisar a Aula explicativa e expositiva
importância da língua inglesa Vídeos
A língua inglesa no A língua inglesa e seu papel no para o desenvolvimento das Pesquisa em laboratório de informática: sites,
blogs, revistas,etc
mundo
intercâmbio
científico, ciências (produção,
divulgação e discussão de Confecção de cartaz
econômico e político
novos conhecimentos), da Trabalho em grupo e individual
economia e da política no Uso do mapa mundo
cenário mundial.
ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA

UNIDADE
TEMÁTICA

Produção oral

OBJETOS
DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

(EF09LI04) Expor
resultados de pesquisa ou
Produção de textos orais com estudo com o apoio de
recursos, tais como notas,
autonomia
gráficos, tabelas, entre outros,
adequando as estratégias de
construção do texto oral aos
objetivos de comunicação e ao
contexto.

Socialização do trabalho
Trabalho em grupo e
individual
Observação

EIXO ORALIDADE – Práticas de compreensão e produção oral de língua inglesa,
em diferentes contextos discursivos presenciais ou simulados, com repertório de
falas diversas, incluída a fala do professor.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO

Roda de conversa
Conversação
Reprodução oral de texto
Jogo que permite verbalizar

Conversação
Observação
Atividade avaliativa oral
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ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS
DE
CONHECIMENTO

EIXOLEITURA–Práticas de leitura de textos diversos em língua inglesa(verbais,
verbo-visuais, multimodais) presentes em diferentes suportes e esferas de circulação.
Tais práticas envolvem articulação com os conhecimentos prévios dos alunos em
língua materna e/ou outras línguas, especialmente a língua inglesa.

HABILIDADES

(EF09LI08) Explorar
ambientes virtuais de
Práticas de leitura e Informações em ambientes informação e socialização,
analisando a qualidadee
novas tecnologias
virtuais
a validade das informações
veiculadas.

Avaliação dos textos lidos 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.

ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

AVALIAÇÃO

Leitura de texto de diversos gêneros ede Produção de texto oral e
imagem
escrito
Filme legendado
Tradução
Letra de música
Atividade avaliativa oral e
Tradução
escrita
Uso de dicionário
Observação
Produção de texto
Interpretação de texto
Mural interativo
Leitura de texto
Trabalho individual e em
Aula explicativa e expositiva
grupo
Pesquisa individual e em grupo:internet, Pesquisa
dicionário
Atividade
avaliativa
Trabalho em grupo individual e em grupo individual e em grupo
Leitura de texto
Tradução
Tradução
EIXOESCRITA–Práticas de produção de textos em língua inglesa relacionados ao
cotidiano dos alunos, presentes em diferentes suportes e esferas de circulação.Tais
práticas envolvem a escrita mediada pelo professor ou colegas e articulada com os
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OBJETOS
CONHECIMENTO

DE

HABILIDADES

conhecimentos prévios dos alunos em língua materna e/ou outras línguas,
especialmente a língua inglesa.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO

(EF09LI12) Produzir textos Aula expositiva explicativa
Produção de texto
(infográficos, fóruns de Produção de texto: história em quadrinhos, Tradução
propaganda
Ditado
Práticas de escrita
Produção de textos escritos, com discussão on-line,
fotorreportagens, campanhas Tradução de texto
Atividade avaliativa oral e
mediação do
publicitárias, memes, entre Ditado de frase
escrita
professor/colegas
outros) sobre temas de Confecção de cartaz
Observação
interesse coletivo local ou Jogo
global, que revelem
Uso de recursos midiáticos
posicionamento crítico.
Atividade de fixação oral e escrita
ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA
EIXO CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS – Práticas de análise linguística para a
reflexão sobre o funcionamento da língua inglesa, com base nos usos de linguagem
trabalhados nos eixos Oralidade, Leitura, Escrita e Dimensão intercultural.
UNIDADE
OBJETOS
DE
HABILIDADES
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
(EF09LI16) Empregar, de Estudo de texto e de gramática
Socialização das atividades
propostas
Verbos modais: should, must, modo inteligível, os verbos Aula explicativa eexpositiva
should, must, have to, may e Leitura e interpretação detexto
Atividade avaliativa oral,
Gramática
have to, may e might
might
para
indicar Tradução
escrita e de consulta
recomendação, necessidade ou Uso da sala de vídeo para assistir filme e ouvir Observação
obrigação e
música
Tradução
probabilidade.
Confecção de cartaz
Jogo com texto vazado efatiado
Atividade oral e escrita
Uso do dicionário
Jogo
ÁREA DO CONHECIMENTO – LINGUAGEM
COMPONENTE CURRÍCULAR: LINGUA INGLESA
EIXO DIMENSÃO INTERCULTURAL – Reflexão sobre aspectos relativos à
interação entre culturas (dos alunos e aquelas relacionadas a demais falantes de
língua inglesa), de modo a favorecer o convívio, o respeito, a superação de conflitos e
a valorização da diversidade entre os povos.
UNIDADE
OBJETOS
DE
HABILIDADES
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
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(EF09LI19) Discutir a
comunicação intercultural por
Construção de identidades no meio da língua inglesa como
mundo globalizado
mecanismo de valorização
pessoal e de construção de
identidades no mundo
globalizado.

Aula explicativa e expositiva
Pesquisa em grupo e individual
Atividade escrita
Atividade com recorte e colagem
Exposição de trabalho
Confecção de cartaz
Muralinterativo
Roda de conversa
Filme
Músicas

Pesquisa
Atividade avaliativa oral e
escrita
Observação
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7.7 Matemática
O conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da Educação Básica, seja por
sua grande aplicação na sociedade contemporânea, seja pelas suas potencialidades na
formação de cidadãoscríticos, cientes de suas responsabilidades sociais.
No Ensino Fundamental, essa área, por meio da articulação de seus diversos campos –
Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade, precisa garantir que os alunos
relacionem observaçõesempíricas do mundo real a representações (tabelas, figuras e
esquemas) e associem essas representações a uma atividade matemática (conceitos e
propriedades), fazendo induções e conjecturas.
Assim, espera-se que eles desenvolvam 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 das situações. A dedução
de algumas propriedades e a verificação de conjecturas, a partir de outras, podem ser
estimuladas, sobretudo ao final do Ensino Fundamental.
O Ensino Fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento
matemático, definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar,
comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de
conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos,
utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da BNCC, a
área de Matemática e, por consequência, o componente curricular de Matemática devem
garantir aos alunos o desenvolvimento de competências específicas.

7.7.1 Texto Introdutório
Com base nos recentes documentos curriculares brasileiros, a BNCC leva em conta que os
diferentes campos que compõem a Matemática reúnem um conjunto de ideias fundamentais
que produzem articulações entre eles: equivalênci a, ordem, proporcionalidade,
interdependência, representação, variação e aproximação.
Nessa direção, a BNCC propõe cinco unidades temáticas, correlacionadas, que orientam a
formulação de habilidades a ser desenvolvidas ao longo do Ensino Fundamental. Cada uma
delas pode receberênfase diferente, a depender do ano de escolarização.
A unidade temática Números tem como finalidade desenvolver o pensamento numérico, que
implica o conhecimento de maneiras de quantificar atributos de objetos e de julgar e
interpretar argumentos baseados em quantidades.
Com referência ao Ensino Fundamental – Anos Finais, a expectativa é a de que os alunos
resolvam problemas com números naturais, inteiros e racionais, envolvendo as operações
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fundamentais, com seus diferentes significados, e utilizando estratégias diversas, com
compreensão dos processos neles envolvidos. Para que aprofundem a noção de número, é
importante colocá-los diante de problemas, sobretudo os geométricos, nos quais os números
racionais não são suficientes para resolvê-los, de modo que eles reconheçam a necessidade
de outros números: os irracionais. Os alunos devem dominar também o cálculo de
porcentagem, porcentagem de porcentagem, juros, descontos e acréscimos, incluindo o uso
de tecnologias digitais.
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a expectativa em relação a essa temática é que os
alunos resolvam problemas com números naturais e números racionais cuja representação
decimal é finita, envolvendo diferentes significados das operações, argumentem e
justifiquem os procedimentos utilizados para a resolução e avaliem aplausibilidade dos
resultados encontrados. No tocante aos cálculos, espera-se que os alunos desenvolvam
diferentes estratégias para a obtenção dos resultados, sobretudo por estimativa e cálculo
mental, além de algoritmos e uso de calculadoras.
A unidade temática Álgebra, por sua vez, tem como finalidade o desenvolvimento de um
tipo especial de pensamento – pensamento algébrico – que é essencial para utilizar modelos
matemáticos na compreensão, representação e análise de relações quantitativas de grandezas
e, também, de situações e estruturas matemáticas, fazendo uso de letras e outros símbolos.
Nessa perspectiva, é imprescindível que algumas dimensões do trabalho com a álgebra
estejam presentes nos processos de ensino e aprendizagem desde o Ensino Fundamental –
Anos Iniciais, como as ideias de regularidade, generalização de padrões e propriedades da
igualdade. No entanto, nessa fase, não se propõe o uso de letras para expressar regularidades,
por mais simples que sejam.
Outro aspecto a ser considerado é que a aprendizagem de Álgebra, como também aquelas
relacionadas a outros campos da Matemática (Números, Geometria e Probabilidade e
estatística), podem contribuir para o desenvolvimento do pensamento computacional dos
alunos, tendo em vista que eles precisam ser capazes de traduzir uma situação dada em outras
linguagens, como transformar situações-problema, apresentadas em língua materna, em
fórmulas, tabelas e gráficos e vice-versa.
A Geometria envolve o estudo de um amplo conjunto de conceitos e procedimentos
necessários para resolver problemas do mundo físico e de diferentes áreas do conhecimento.
Assim, nessa unidade temática, estudar posição e deslocamentos no espaço, formas e
relações entre elementos de figuras planas e espaciais pode desenvolver o pensamento
geométrico dos alunos. Esse pensamento é necessário para investigar propriedades, fazer
conjecturas e produzir argumentos geométricos convincentes. É importante, também,
considerar o aspecto funcional que deve estar presente no estudo da Geometria: as
transformações geométricas, sobretudo as simetrias.
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, espera-se que os alunos identifiquem e estabeleçam
pontos de referência para a localização e o deslocamento de objetos, construam
representações de espaços conhecidos e estimem distâncias, usando, como suporte, mapas
(em papel, tablets ou smartphones), croquis e outrasrepresentações. Em relação às formas,
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espera-se que os alunos indiquem características das formas geométricas tridimensionais e
bidimensionais, associem figuras espaciais a suas planificações e vice-versa.
No Ensino Fundamental – Anos Finais, o ensino de Geometria precisa ser visto como
consolidação e ampliação das aprendizagens realizadas. Nessa etapa, devem ser enfatizadas
também as tarefas que analisam e produzem transformações e ampliações/ reduções de
figuras geométricas planas, identificando seus elementos variantes e invariantes, de modo a
desenvolver os conceitos de congruência e semelhança.
a unidade temáticaGrandezas e medidas, ao propor o estudo das medidas e das relações entre
elas – ou seja, das relações métricas –, favorece a integração da Matemática a outras áreas
de conhecimento, como Ciências (densidade,grandezas e escalas do Sistema Solar, energia
elétrica etc.) ou Geografia (coordenadas geográficas, densidade demográfica, escalas de
mapas e guias etc.).
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a expectativa é que os alunos reconheçam que
medir é comparar uma grandeza com uma unidade e expressar o resultado da comparação
por meio de um número. Alémdisso, devem resolver problemas oriundos de situações
cotidianas que envolvem grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área (de
triângulos e retângulos) e capacidade e volume (de sólidos formados por blocos
retangulares), sem uso de fórmulas, recorrendo, quando necessário, a transformações entre
unidades de medida padronizadas mais usuais. Espera-se, também, que resolvam problemas
sobre situações de compra e venda e desenvolvam, por exemplo, atitudes éticas e
responsáveis em relação ao consumo.
As medidas quantificam grandezas do mundo físico e são fundamentais para a compreensão
da realidade. Assim, a unidade temáticaGrandezas e medidas, ao propor o estudo das
medidas e das relações entre elas – ou seja, das relações métricas –, favorece a integração da
Matemática a outras áreas de conhecimento, como Ciências (densidade, grandezas e escalas
do Sistema Solar, energia elétrica etc.) ou Geografia (coordenadas geográficas, densidade
demográfica, escalas de mapas e guias etc.). Essa unidade temática contribui ainda para a
consolidação e ampliação da noção de número, a aplicação de noções geométricas e a
construção do pensamento algébrico.
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a expectativa é que os alunos reconheçam que
medir é comparar uma grandeza com uma unidade e expressar o resultado da comparação
por meio de um número. Alémdisso, devem resolver problemas oriundos de situações
cotidianas que envolvem grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área (de
triângulos e retângulos) e capacidade e volume (de sólidos formados por blocos
retangulares), sem uso de fórmulas, recorrendo, quando necessário, a transformações entre
unidades de medida padronizadas mais usuais.
No Ensino Fundamental – Anos Finais, a expectativa é a de que os alunos reconheçam
comprimento, área, volume e abertura de ângulo como grandezas associadas a figuras
geométricas e que consigam resolver problemas envolvendo essas grandezas com o uso de
unidades de medida padronizadas mais usuais.
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A incerteza e o tratamento de dados são estudados na unidade temática Probabilidade e
estatística. Ela propõe a abordagem de conceitos, fatos e procedimentos presentes em muitas
situações-Problema da vida cotidiana, das ciências e da tecnologia.
Merece destaque o uso de tecnologias – como calculadoras, para avaliar e comparar
resultados, e planilhas eletrônicas, que ajudam na construção de gráficos e nos cálculos das
medidas de tendência central.
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, é promover a compreensão de que nem todos os
fenômenos são determinísticos. Para isso, o início da proposta de trabalho com probabilidade
está centrado no desenvolvimento da noção de aleatoriedade, de modo que os alunos
compreendam que há eventos certos, eventos impossíveis e eventos prováveis.
No Ensino Fundamental – Anos Finais, o estudo deve ser ampliado e aprofundado, por meio
de atividades nas quais os alunos façam experimentos aleatórios e simulações para
confrontar os resultados obtidos com a probabilidade teórica – probabilidade frequentista. A
progressão dos conhecimentos se faz pelo aprimoramento da capacidade de enumeração dos
elementos do espaço amostral, que está associada, também, aos problemas de contagem.
No Ensino Fundamental – Anos Finais, o estudo deve ser ampliado e aprofundado, por meio
de atividades nas quais os alunos façam experimentos aleatórios e simulações para
confrontar os resultados obtidos com a probabilidade teórica – probabilidade frequentista. A
progressão dos conhecimentos se faz pelo aprimoramento da capacidade de enumeração dos
elementos do espaço amostral, que está associada, também, aos problemas de contagem.
7.7.2 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
argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e
atuar no mundo.
3. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da
Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas
do 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.
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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.
8. 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.
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7.7.3 Organizador Curricular

UNIDADE
TEMÁTICA
Números

ÁREA DO CONHECIMENTO – MATEMÁTICA 6ºAno
COMPONENTE CURRÍCULAR: MATEMÁTICA
OBJETOS DE
HABILIDADES
CONHECIMENT
O
Sistema de numeração (EF06MA01) Comparar, ordenar, ler e escrever
decimal:
números naturais e números racionais cuja
características, leitura, representação decimal é finita, fazendo uso da
escrita e comparação de reta numérica.
números naturais e de
números racionais (EF06MA02) Reconhecer o sistema de
representados na forma numeração decimal, como o que prevaleceu no
decimal
mundo ocidental, e destacar semelhanças e
diferenças com outros sistemas, de modo a
Operações (adição, sistematizar suas principais características (base,
subtração,
valor posicional e função dozero), utilizando,
multiplicação, divisão e
inclusive,
a
potenciação)
com composição e decomposição de números
números naturais
naturais
e números racionais em sua
representação decimal.

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
Roda de conversa para instigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e
paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser
abordado;
Construir instrumentos para representar
o sistema de numeração decimal;
Uso de material concreto para a
construção dequantidade; Manuseio de
materiais para consolidação da ordem
das dezenas.

AVALIAÇÃO

Trabalhos individuais
e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.
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Álgebra

Propriedades
igualdade

Números

Divisão euclidiana

da (EF06MA14) Reconhecer que a
relação de igualdade matemática
não se altera ao adicionar, subtrair,
multiplicar ou dividir os seus dois
membros por um mesmo númeroe
utilizar essa noção para determinar
valores desconhecidos na resolução
de problemas.

(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.

Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a
respeito do conteúdo a ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para introdução
do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
Construção e resolução de situaçõesproblemas;
Pesquisas interativas e produtivas;
Debates;
Dinâmicas de grupos;
Jogos lúdicos que comtemplem o tema;
Confecção de balança de dois pratos para
comparação;
Construção de cartazes e painéis.
Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a
respeito do conteúdo a ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para introdução
do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
Uso do laboratório de informática para acessar
plataforma especifica relacionada ao
conteúdo;

Trabalhos individuais
e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.

Trabalhos individuais
e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.

Manuseio de material concreto para compreensão
do conteúdo.
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Geometria

Grandezas
medidas

e

Plano cartesiano:
associação dos
vértices de um
polígono a pares
ordenados

(EF06MA16) Associar pares ordenados de Roda de conversa para instigar saberes dos
números a pontos do plano cartesiano do 1º
alunos a respeito do conteúdo a ser
quadrante, em situações como a localização dos
trabalhado;
vértices de um polígono.
Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
Atividades complementares;
Pesquisa sobre o surgimento e importância de
plano cartesiano no cotidiano.

Trabalhos individuais
e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.

Problemas sobre
medidas
envolvendo
grandezas como
comprimento,
massa, tempo,
temperatura, área,
capacidade
e
volume

(EF06MA24) Resolver e elaborar problema 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.

Trabalhos individuais
e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.

Roda de conversa para instigar saberes dos
alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
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Probabilidade e
estatística

UNIDADE
TEMÁTICA
Números

Cálculo de probabilidade como a
razão entre o número de resultados
favoráveis e o total de resultados
possíveis em um espaço amostral
equiprovável

(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
Cálculo de probabilidade pormeio obtida por meio de experimentos
de muitas repetições de um sucessivos.
experimento (frequências de
ocorrências e probabilidade
frequentista)

HABILIDADES
OBJETOS
DE
CONHECIMENTO
Fluxograma para determinar a (EF06MA04) Construir algoritmo em
paridade de um número natural linguagem natural e representá-lo por
fluxogramaque indique a resoluçãode
um problema simples (por exemplo, se
um número natural qualquer épar).

Construção
de
ampulheta,
relógio,termômetro;
Comparar o volume de sólidos diferentes
com mesma área da base e mesma
altura;
Pesquisas interativa e produtivas;
Debates.
Roda de conversa para instigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e
paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser
abordado;
Utilização de material concreto (moedas,
dados, baralho, dominó, urnas com
bolas coloridas, fichas numeradas,
etc.) para visualizaçãode um espaço
amostral equiprovável.

Trabalhos individuais
e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.

AVALIAÇÃO
PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
Roda de conversa parainstigar saberes Trabalhos
individuais
dos alunos a respeito do conteúdo a
coletivos;
ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o
tema;
Estudo usando livro didático e
paradidático;
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Múltiplos e
divisores de
um número
natural
Números
primos
e
compostos

(EF06MA05) Classificar números
naturais em primos e compostos,
estabelecer relações entre números,
expressas pelos termos “é múltiplo de”,
“é divisor de”, “é fator de”, e
estabelecer, por meio de investigações,
critérios de divisibilidade po
r2,3,4,5,6,8,9,10, 100 e 1000.

Análise de alguma situação proposta para introdução do
conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
Uso do laboratório de informática para acessar plataforma
especifica relacionada ao conteúdo;
Proposição de situações problemas ou desafios;
Atividade individual e coletiva.

(EF06MA06) Resolver e elaborar
problemas que envolvam as ideias de
múltiplo e de divisor.

Geometria

Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação
dos trabalhos
produzidos e pesquisados.

Prismas e (EF06MA17) Quantificar e estabelecer Roda de conversa parainstigar saberes dos alunos a
pirâmides:
relações entre o número de vértices,
respeito do conteúdo a ser trabalhado;
planificações faces e arestas de prismas e pirâmides,
erelações
em função do seu polígono da base, Análise de alguma situação proposta para introdução do
entre
seus para resolver problemas e desenvolver
conteúdo;
elementos
a percepção espacial.
(vértices, faces
Proposição de jogos envolvendo o tema;
e arestas)
Estudo usando livro didático e paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
Uso do laboratório de informática paraacessar
plataforma especifica relacionada ao conteúdo;
Vídeosaulas.

Trabalhos
coletivos;

individuais

e

Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação
dos trabalhos
produzidos e pesquisados.
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Números

Frações: significados
(parte/todo,
quociente),
equivalência,
comparação
, adição e subtração;
cálculo da fração de
um número natural;
adição e subtração
defrações

(EF06MA07) Compreender,
comparareordenarfraçõesassociad
as às ideias de partes de inteiros e
resultado de divisão, identificando
frações equivalentes.
(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.

Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a respeito do Trabalhos
individuais
conteúdo a ser trabalhado;
e coletivos;

(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.

Vídeo aula;
Proposição de situações problemas ou desafios;
Atividade individual e coletiva.
Análise de situações – estudo de caso.

Análise de alguma situação proposta para introdução do Atividades avaliativas (Oral,
escrita com ou sem
conteúdo;
consulta);
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo de caso;
Estudo usando livro didático e paradidático;
Relato escrito e oral;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
Uso do laboratório de informática para acessar plataforma Seminários;
especifica relacionada ao conteúdo;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.
Manuseio de material concreto para representação de fração;

(EF06MA10) Resolver e elaborar
problemas que envolvam adição
ou subtração com números
racionais
positivos
na
representação fracionária
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Números

Grandezas
Medidas

Grandezas
Medidas

Operações (adição,(EF06MA11) Resolver e elaborar
subtração,
problemas com números racionais
multiplicação,
positivos na representação
divisão e potenciação) decimal, envolvendo as quatro
com
númerosoperações fundamentais e a
racionais
potenciação, por meio de
estratégias diversas, utilizando
estimativas e arredondamentos
para verificar a razoabilidadede
respostas, com e sem uso de
calculadora.

Roda de conversa parainstigar saberes dos alunos a respeito do
conteúdo a ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para introdução do
conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;

Trabalhos
individuais
e coletivos;
Atividades avaliativas (Oral,
escrita com ou sem
consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Uso do laboratório de informática para acessar plataforma Seminários;
Apresentação dos trabalhos
especifica relacionada ao conteúdo;
produzidos e pesquisados.
Construção e resolução de situações problemas;
Oficina; Construção de cartazes e painéis.

e Ângulos: noção, usos (EF06MA25) Reconhecer a Roda de conversa parainstigar saberes dos alunos a respeito do Trabalhos
individuais
e medida
abertura do ângulo como grandeza
conteúdo a ser trabalhado;
e coletivos;
associada às figuras geométricas. Análise de alguma situação proposta para introdução do
conteúdo;
Atividades avaliativas (Oral,
escrita com ou sem
(EF06MA26) Resolver problemas Proposição de jogos envolvendo o tema;
que envolvam a noção de ângulo Estudo usando livro didático e paradidático;
consulta);
em diferentes contextos e em Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
situações reais, como ângulo Uso do laboratório de informática para acessar plataforma Estudo de caso;
devisão.
especifica relacionada ao conteúdo;
Construção de ângulos por meio de transferidor, régua e Relato escrito e oral;
(EF06MA27)
Determinar
tecnologias associando suas medidas e nomenclatura;
medidas da abertura de ângulos, Propor situações problemas que envolva medidas de ângulos em Seminários;
por meio de transferidor e/ou
construções;
tecnologias digitais.
Apresentação dos trabalhos
Observação e identificação de ângulos nas obras de artes.
produzidos epesquisados.
e Plantas baixas e vistas (EF06MA28)
Interpretar, Roda de conversa parainstigar saberes dos alunos a respeito do Trabalhos
individuais
aéreas
descrever e desenhar plantas
conteúdo a ser trabalhado;
e coletivos;
baixas simples de residências e Análise de alguma situação proposta para introdução do Atividades avaliativas (Oral,
vistas aéreas
conteúdo;
escrita com ou sem
Proposição de jogos envolvendo o tema;
consulta);
Estudo de caso;
Estudo usando livro didático e paradidático;
Relato escrito e oral;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
Seminários;
Uso do laboratório de informática para acessar
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Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.

Probabilidade
estatística

e Leituraeinterpretação
detabelas e gráficos
(de colunas ou barras
simples ou múltiplas)
referentes a variáveis
categóricas
e
variáveis numéricas

(EF06MA31) Identificar as Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a respeito do Trabalhos
individuais
variáveis e suas frequências e os
conteúdo a ser trabalhado;
e coletivos;
elementos constitutivos (título,
eixos, legendas, fontes e datas) em
diferentes tipos de gráfico.

(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.

Análise de alguma situação proposta para introdução do
conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
Uso do laboratório de informática para acessar plataform
especifica relacionada ao conteúdo;
Pesquisa de campo.plataforma especifica relacionada ao
conteúdo;
Estudo ou construção da planta baixa da Unidade Escolar.

Atividades avaliativas (Oral,
escrita com ou sem
consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.
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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.

Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a Trabalhos
respeito do conteúdo a ser trabalhado;
coletivos;

individuais

e

Análise de alguma situação proposta para Atividades avaliativas (Oral,
introdução do conteúdo;
escrita com ou sem consulta);
Proposição de jogos envolvendo o tema;

Estudo de caso;

Estudo usando livro didático e paradidático;

Relato escrito e oral;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
(EF06MA19) Identificar
características dos triângulos e
Seminários;
classificá-los em relação às Uso do laboratório de informática para acessar
plataforma especifica relacionada ao conteúdo; Apresentação dos trabalhos
medidas dos lados e dos
Construção e identificação das características dos
ângulos.
produzidos e pesquisados.
triângulos e quadriláteros.
Confecção de um painel comparativo com os
(EF06MA20) Identificar
polígonos regulares e irregulares.
características
dos
quadriláteros, classificá-los
em relação a lados e a ângulos
e reconhecer a inclusão e a
intersecção de classes entre
eles.
Probabilidade e Coleta de dados, organização e (EF06MA33) Planejar e
Roda de conversa para instigar saberes dos alunos Trabalhos
individuais e
estatística
registro
coletar dados de pesquisa
a respeito do conteúdo a ser trabalhado;
coletivos;
referente a práticas sociais Análise de alguma situação proposta para introdução
Atividades avaliativas (Oral,
escrita com ou sem
Construção de diferentes tipos de escolhidas pelos alunos e fazer do conteúdo;
consulta);
gráficos para representá-los e uso de planilhas eletrônicas Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e paradidático;
interpretação das informações para registro,
representação
e Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
Estudo de caso;
interpretação das
informações, em tabelas, vários Uso do laboratório de informática para acessar
Relato escrito e oral;
tipos de gráficos e texto.
plataforma especifica relacionada ao conteúdo;
Pesquisa de campo;
Seminários;
Pesquisas interativa e produtivas;
Debates.
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.
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Ensino Fundamental – AnosFinais:6º
UNIDADE
TEMÁTICA
Números

III Trimestre

OBJETOS
DE
HABILIDADES
PROCEDIMENTOS
AVALIAÇÃO
CONHECIMENTO
METODOLÓGICOS
Aproximação de números para (EF06MA12) Fazer estimativas de Roda de conversa para instigar saberes Trabalhos individuais e coletivos;
múltiplos de potências de 10 quantidades e aproximar números para
dos alunos a respeito do conteúdo a
múltiplos da potência de 10 mais
ser trabalhado;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
próxima.
Análise de alguma situação proposta
com ou sem consulta);
para introdução do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o Estudo de caso;
tema;
Estudo usando livro didático e
Relato escrito e oral;
paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser
Seminários;
abordado;
Proposição de situações práticas
Apresentação dos trabalhos
para melhor compreensão do
produzidos e pesquisados.
aluno;
Uso do laboratório de informática
com
internet
para
aprofundamento do conteúdo.
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Construção de figuras
(EF06MA21) Construir figurasplanas Roda de conversa parainstigar saberes
semelhantes: ampliação e semelhantes em situações de ampliação
dos alunos a respeito do conteúdo a
redução de figuras planas em e de redução, com o uso de malhas
ser trabalhado;
malhas quadriculadas
quadriculadas, plano cartesiano ou Análise de alguma situação proposta
tecnologias digitais.
para introdução do conteúdo;
Proposição de brincadeiras e jogos
envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e
paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser
abordado;
Uso do laboratório de informática para
mediação do conteúdo;
Produzir com uso das tecnologias a
ampliação e redução das figuras
semelhantes;
Oficinas para produção de figuras
geométricas semelhantes, na
perspectiva de construir áreas e
volumes.
Cálculo de porcentagens por (EF06MA13) Resolver e elaborar
Roda de conversa para instigar
meio de estratégias diversas, problemas que
envolvam
saberes dos alunos a respeito do
sem fazer uso da “regra de três” porcentagens, com base na ideia de
conteúdo a ser trabalhado;
proporcionalidade, sem fazer uso da
Análise de alguma situação
“regra de três”, utilizando estratégias
proposta para introdução do
pessoais, cálculo mental e calculadora,
conteúdo;
em contextos de educação financeira,
Proposição de brincadeiras e jogos
entre outros.
envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e
paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser
abordado;
Construção e resolução de situações
problemas;

Trabalhos
coletivos;

individuais

e

Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação
dos trabalhos
produzidos epesquisados.

Trabalhos individuais e coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.
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Construção de retas paralelas e (EF06MA22) Utilizar instrumentos, Roda de conversa para instigar saberes
perpendiculares, fazendo uso de como réguas e esquadros, ou softwares
dos alunos a respeito do conteúdo a
réguas, esquadros e softwares para representações deretas paralelas e
ser trabalhado;
perpendiculares e construção de Análise de alguma situação proposta
quadriláteros, entre outros.
para introdução do conteúdo;
Proposição de brincadeiras e jogos
(EF06MA23) Construir algoritmo para
envolvendo o tema;
resolver situações passo a passo (como Estudo usando livro didático e
na construção de dobraduras ou na
paradidático;
indicação de deslocamento de um Aula expositiva sobre o tema a ser
objeto no plano segundo pontos de
abordado;
referência e distâncias fornecidas etc.). Construção e resolução de situações
problemas;

Trabalhos
coletivos;

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

Trabalhos individuais e coletivos;

(EF06MA15) Resolver e elaborar Roda de conversa para instigar saberes
problemas que envolvam a partilhade
dos alunos a respeito do conteúdo a
uma quantidade em duas partes
ser trabalhado;
desiguais, envolvendo relações aditivas Análise de alguma situação proposta
e multiplicativas, bem como a razão
para introdução do conteúdo;
entre as partes e entre uma das partes e Proposição de brincadeiras e jogos
o todo.
envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e
paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser
abordado;
Construção e resolução de situações
problemas;

individuais

e

Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação
dos trabalhos
produzidos e pesquisados.

Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.
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e

Probabilidade e
Estatística

Perímetro de um quadrado como (EF06MA29) Analisar e descrever
grandeza proporcional à medida mudanças que ocorrem no perímetro e
do lado
na área de um quadrado ao se
ampliarem ou reduzirem, igualmente,
as medidas de seus lados, para
compreender que o perímetro é
proporcional à medida do lado, o que
não ocorre com a área.

Diferentes tipos
de (EF06MA34) Interpretar e desenvolver
representação de informações: fluxogramas simples, identificando as
gráficos e fluxogramas
relações entre os objetos representados
(por exemplo, posição de cidades
considerando as estradas que as unem,
hierarquia dos funcionários de uma
empresa etc.).

Roda de conversa parainstigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a
ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o
tema;
Estudo usando livro didático e
paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser
abordado;
Uso do laboratório de informática para
mediação do conteúdo;
Resolução de problemas envolvendo
perímetro e grandezas proporcionais;
Aula prática.
Roda de conversa para instigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a
ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Proposição de brincadeiras e jogos
envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e
paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser
abordado;
Uso do laboratório de informática
para mediação do conteúdo;
Realização de pesquisa, tabulação
de dados com tabelas e gráficos
feita pelos alunos.

Trabalhos
coletivos;

individuais

e

Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação
dos trabalhos
produzidos e pesquisados.

Trabalhos
coletivos;

individuais

e

Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação
dos
trabalhos
produzidos e pesquisados

ÁREA DO CONHECIMENTO – MATEMÁTICA
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UNIDADE
TEMÁTICA
Números

Álgebra

COMPONENTE CURRÍCULAR: MATEMÁTICA 7º ANO
OBJETOS DE HABILIDADES
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
CONHECIMEN
TO
Múltiplos e número (EF07MA01) Resolver e elaborar Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a
natural
problemas com números naturais, respeito do conteúdo a ser trabalhado;
Divisores de um
envolvendo as noções de divisor e de Análise de alguma situação proposta para
múltiplo, podendo incluir máximo introdução do conteúdo;
divisor comum ou mínimo múltiplo Proposição de jogos envolvendo o tema;
comum, por meio de estratégias Estudo usando livro didático e paradidático;
diversas, sem a aplicação de Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
algoritmos.
Fazer representação em cartaz;
Utilização de recursos multimeios
para
o desenvolvimento da aula;
Propor desafios.
Linguagem
(EF07MA13) Compreender a
Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a
algébrica: variável e ideia de variável, representada por
respeito do conteúdo a ser trabalhado;
incógnita
letra ou símbolo, para expressar
Análise de alguma situação proposta para
relação entre duas grandezas,
introdução do conteúdo;
diferenciando-a da ideia de incógnita.
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e paradidático;
(EF07MA14) Classificar sequências Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
em recursivas e não recursivas, Construção e resolução de situações problemas;
reconhecendo que o conceito de recursão Pesquisas interativas e produtivas;
está presente não apenas na matemática, Construção de cartazes e painéis.
mas também nas artes e naliteratura.

AVALIAÇÃO

Trabalhos individuais
e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito eoral;
Seminários;
Atividades de sistematização;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.
Trabalhos coletivos; individuais
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação
dos
trabalhos
produzidos e pesquisados.
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úmeros

Cálculo
de (EF07MA02) Resolver e elaborar
porcentagens e de problemas que envolvam porcentagens,
acréscimos
e como os que lidam com acréscimos e
decréscimos simples decréscimos simples, utilizando
estratégias pessoais, cálculo mental e
calculadora, no contexto de educação
financeira, entre outros.

Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a
respeito do conteúdo a ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
Uso do laboratório de informática para
acessar plataforma especifica relacionada ao
conteúdo;
Manuseio de material concreto para compreensão
do conteúdo;
Manuseio de material concreto para compreensão
do conteúdo.

Trabalhos individuais
e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.
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Geometria

Grandezas
medidas

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

e Problemas envolvendo medições

(EF07MA19) Realizar
Roda de conversa para instigar saberes
transformações de polígonos
dos alunos a respeito do conteúdo a ser
representados no plano cartesiano,
trabalhado;
decorrentes da multiplicação das Análise de alguma situação proposta
coordenadas de seus vértices por um
para introdução do conteúdo;
número inteiro.
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e
(EF07MA20) Reconhecer e
paradidático;
representar, no plano cartesiano, o Aula expositiva sobre o tema a ser
simétrico de figuras em relação aos
abordado;
eixos e à origem.
Atividades complementares;
Pesquisa sobre o surgimento e
importância de plano cartesiano no
cotidiano.
(EF07MA29) Resolver e elaborar Roda de conversa para instigar saberes
problemas que envolvam medidas
dos alunos a respeito do conteúdo a ser
de grandezas inseridos em
trabalhado;
contextos oriundos de situações Análise de alguma situação proposta
cotidianas ou de outras áreas do
para introdução do conteúdo;
conhecimento, reconhecendo que Proposição de jogos envolvendo o tema;
toda medida empírica é aproximada. Estudo usando livro didático e
paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser
abordado;
Estudo usando livro didático e
paradidático;
Construção e resolução de situações
problemas.

Trabalhos individuais
e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito eoral;
Seminários;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.

Trabalhos individuais
e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.
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Probabilidade
estatística

Geometria

e Experimentos aleatórios: espaço
amostral e estimativa
de
probabilidade por meio de
frequência de ocorrências

(EF07MA34) Planejar e realizar Roda de conversa para instigar saberes
experimentos aleatórios ou
dos alunos a respeito do conteúdo a ser
simulações que envolvem cálculo
trabalhado;
de probabilidades ou estimativas Análise de alguma situação proposta
por meio de frequência de
para introdução do conteúdo;
ocorrências.
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e
paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser
abordado;
Utilização de material concreto (moedas,
dados, baralho, dominó, urnas com
bolas coloridas, fichas numeradas,
etc.) para visualização deum espaço
amostral equiprovável.

Simetrias de translação, rotação e (EF07MA21) Reconhecer e
reflexão
construir figuras obtidas por
simetrias de translação, rotação
ereflexão, usando instrumentos de
desenho ou softwares de geometria
dinâmica e vincular esse estudo a
representações planas de obras de
arte, elementos arquitetônicos, entre
outros.

Roda de conversa para instigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e
paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser
abordado;
Estudo usando livro didático e
paradidático;
Experiência.

Trabalhos individuais
e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito eoral;
Seminários;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.

Trabalhos individuais
e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito eoral;
Seminários;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.
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Ensino Fundamental – AnosFinais:7º

UNIDADE
TEMÁTICA
Números

Ano

II Trimestre

OBJETOS
DE
HABILIDADES
PROCEDIMENTOS
CONHECIMENTO
METODOLÓGICOS
Números inteiros: usos, história, (EF07MA03) Comparar e ordenar Roda de conversa parainstigar saberes
ordenação, associação com pontos números inteiros em diferentes
dos alunos a respeito do conteúdo a
da reta numérica e operações
contextos, incluindo o histórico,
ser trabalhado;
associá-los a pontos da reta numérica e Análise de alguma situação proposta
utilizá-los em situações que envolvam
para introdução do conteúdo;
adição e subtração.
Proposição de jogos envolvendo o
tema;
(EF07MA04) Resolver e elaborar Estudo usando livro didático e
problemas que envolvam operações
paradidático;
com números inteiros.
Aula expositiva sobre o tema a ser
abordado;
Uso do laboratório de informática para
acessar plataforma especifica
relacionada ao conteúdo;
Proposição de situações problemas ou
desafios;
Atividade individual e coletiva.

AVALIAÇÃO
Trabalhos
coletivos;

individuais

e

Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação
dos trabalhos
produzidos e pesquisados.
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A circunferência como lugar (EF07MA22) Construir
Roda de conversa para instigar saberes Trabalhos
individuais e
geométrico
circunferências, utilizando compasso,
dos alunos a respeito do conteúdo a
coletivos;
reconhecê-las como lugar geométrico e
ser trabalhado;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
utilizá-las para fazer composições
com ou sem consulta);
artísticas e resolver problemas que Análise de alguma situação proposta
envolvam objetose equidistantes.
para introdução do conteúdo;
Estudo de caso;
Proposição de jogos envolvendo o Relato escrito e oral;
tema;
Estudo usando livro didático e para Seminários;
didático;
Apresentação
dos
trabalhos
produzidos e pesquisados.
Aula expositiva sobre o tema a ser
abordado;
Uso do laboratório de informática
para acessar plataforma especifica
relacionada ao conteúdo;
Vídeos aulas.
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Números

Fração e seus significados: como (EF07MA05) Resolver um mesmo
parte de inteiros, resultado da problema utilizando diferentes
divisão, razão eoperador
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.

Roda de conversa para instigar Trabalhos
individuais e
saberes dos alunos a respeito do
coletivos;
conteúdo a ser trabalhado;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
Análise de alguma situação
com ou sem consulta);
proposta para introdução do
conteúdo;
Estudo de caso;
Proposição de jogos envolvendo o Relato escrito e oral;
tema;
Seminários;
Estudo usando livro didático e
paradidático;
Apresentação
dos trabalhos
produzidos e pesquisados.
Aula expositiva sobre o tema a ser
abordado;
Uso do laboratório de informática
para acessar plataforma
especifica relacionada ao
conteúdo;
Manuseio de material concreto para
representação de fração;
Vídeo aula;
Proposição de
situações
problemas ou desafios;
Atividade individual
e
coletiva.
Análise de situações – estudo decaso.
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Grandezas
Medidas

e Cálculo de volume de blocos
retangulares, utilizando unidades
de medida convencionais mais
usuais

(EF07MA30) Resolver e Roda de conversa para instigar saberes dos alunos
elaborar problemas de
a respeito do conteúdo a ser trabalhado;
cálculo de medida do volume
de blocos retangulares, Análise de alguma situação proposta para
envolvendo as unidades
introdução do conteúdo;
usuais (metro cúbico,
decímetro cúbico
e Proposição de jogos envolvendo o tema;
centímetro cúbico).
Estudo usando livro didático e paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
Uso do laboratório de informática para acessar
plataforma especifica relacionada
ao
conteúdo;

Trabalhos
coletivos;

individuais

e

Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação
dos trabalhos
produzidos e pesquisados.

Propor situações problemas que envolva cálculo
de volume.
Probabilidade e Estatística: média e amplitude de (EF07MA35) Compreender, Roda de conversa parainstigar saberes dos alunos Trabalhos
individuais e
estatística
um conjunto de dados
em contextos significativos,
a respeito do conteúdo a ser trabalhado;
coletivos;
o significado de média
estatística como indicador da Análise de alguma situação proposta para Atividades avaliativas (Oral, escrita
tendência de uma pesquisa,
introdução do conteúdo;
com ou sem consulta);
calcular seu valor e
relacioná-lo, intuitivamente, Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo de caso;
com a amplitude do conjunto
de dados.
Estudo usando livro didático e paradidático;
Relato escrito e oral;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;

Seminários;

Uso do laboratório de informática para acessar
dos trabalhos
plataforma especifica relacionada
ao Apresentação
produzidos e pesquisados.
conteúdo;
Pesquisa de campo.
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Álgebra

Equivalência de expressões
algébricas: identificação da
regularidade de uma sequência
numérica

(EF07MA16) Reconhecer se
duas expressões algébricas
obtidas para descrever a
regularidade de uma mesma
sequência numérica são ou não
equivalentes.

Roda de conversa para instigar saberes dos Trabalhos
individuais e
alunos a respeito do conteúdo a ser
coletivos;
trabalhado;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
Análise de alguma situação proposta para
com ou sem consulta);
introdução do conteúdo;
Estudo de caso;
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e paradidático; Relato escrito e oral;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;

Grandezas
Medidas

Geometria

Equivalência de área de figuras
e planas: cálculo de áreas de figuras
que podem ser decompostas por
outras, cujas áreas podem ser
facilmente determinadas como
triângulos e quadriláteros

Relações entre os ângulos
formados por retas paralelas
intersectadas por uma transversal

Seminários;

Uso do laboratório de informática para
acessar plataforma especifica relacionada Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.
ao conteúdo;
(EF07MA31) Estabelecer Roda de conversa parainstigar saberes dos Trabalhos
individuais e
expressões de cálculo de área
alunos a respeito do conteúdo a sertrabalhado;
coletivos;
de triângulos e de
Atividades avaliativas (Oral, escrita
quadriláteros.
Análise de alguma situação proposta para
com ou sem consulta);
introdução do conteúdo;
(EF07MA32) Resolver e
Estudo de caso;
elaborar problemas de cálculo Proposição de jogos envolvendo o tema;
de medida de área de figuras
Relato escrito e oral;
planas que podem ser Estudo usando livro didático e paradidático;
decompostas por quadrados,
Seminários;
retângulos e/ou triângulos, Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
utilizando a equivalência entre
Apresentação
dos trabalhos
áreas.
Uso do laboratório de informática para acessar
produzidos e pesquisados.
plataforma especifica relacionada ao
conteúdo;
Estudo ou construção da planta baixa da
Unidade Escolar.
(EF07MA23)
Verificar
Roda de conversa parainstigar saberes dos
Trabalhos individuais e coletivos;
relações entre os ângulos
alunos a respeito do conteúdo a ser
formados por retas paralelas
trabalhado;
Atividades avaliativas (Oral,
cortadas por uma transversal,
Análise de alguma situação proposta para
escrita com ou sem consulta);
com e sem uso de softwares de
introdução do conteúdo;
Estudo de caso;
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geometria dinâmica.

Probabilidade
estatística

e Pesquisa amostral e pesquisa (EF07MA36) Planejar e
censitária
realizar pesquisa envolvendo
tema da realidade social,
Planejamento de pesquisa,coleta e identificando a necessidade de
organização dos dados, construção ser censitária ou de usar
de tabelas e gráficos e amostra, e interpretar os dados
interpretação das informações para comunicá-los por meio de
relatório escrito, tabelas e
gráficos, com o apoio de
planilhas eletrônicas.

Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e paradidático;
Relato escrito e oral;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
Uso do laboratório de informática para
Seminários;
acessar plataforma
especifica
relacionada ao conteúdo;
Apresentação dos trabalhos produzidos e
Aula prática.
pesquisados
Roda de conversa parainstigar saberes dos
alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
Uso do laboratório de informática para
acessar plataforma
especifica
relacionada ao conteúdo;
Pesquisa decampo.

Trabalhos
coletivos;

individuais

e

Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação
dos trabalhos
produzidos e pesquisados.
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UNIDADE
TEMÁTICA
Números

OBJETOS
DE
HABILIDADES
CONHECIMENTO
Números
racionais
na (EF07MA10) Comparar e ordenar
representação fracionária
números racionais em diferentes
e na decimal: usos, ordenação e contextos e associá-los a pontos da reta
associação com pontos da reta numérica.
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.

Geometria

Triângulos: construção,
(EF07MA24) Construir triângulos,
condição de existência e
usando régua e compasso, reconhecer a
soma das medidas dos ângulos condição de existência do triângulo
internos
quanto à medida dos lados e verificar
que a soma das medidas dos ângulos
internos de um triângulo é 180°.

III Trimestre

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
Roda de conversa parainstigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a
sertrabalhado;
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o
tema;
Estudo usando livro didático e
paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser
abordado;
Proposição de situações práticas para
melhor compreensão do aluno;
Uso do laboratório de informática com
internet para aprofundamento do
conteúdo.
Roda de conversa para nstigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a
ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;

AVALIAÇÃO
Trabalhos individuais e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral,
escrita com ou sem
consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.
Trabalhos
individuais
e coletivos;
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Álgebra

Geometria

(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.
Problemas
envolvendo (EF07MA17) Resolver e elaborar
grandezas
diretamente problemas que envolvam variação de
proporcionais e grandezas proporcionalidade direta e de
inversamente proporcionais
proporcionalidade inversa entre duas
grandezas, utilizando sentença
algébrica para expressar a relação entre
elas.

Polígonos regulares: quadrado e (EF07MA27) Calcular medidas de
triângulo equilátero
ângulos internos de polígonos
regulares, sem o uso
de fórmulas, e estabelecer relações
entre ângulos internos e externos de
polígonos,
preferencialmente
vinculadasàconstruçãodemosaicose
deladrilhamentos.

Proposição de brincadeiras e jogos
envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e
paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser
abordado;
Uso do laboratório de informática para
mediação do conteúdo;
Oficinas para produção de figuras
geométricas.

Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação
dos trabalhos
produzidos e pesquisados.

Roda de conversa para instigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a
ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o
tema;
Estudo usando livro didático e
paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser
abordado;
Roda de conversa para instigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a
ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Proposição de brincadeiras e jogos
envolvendo o tema;

Trabalhos
individuais
e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação
dos trabalhos
produzidos e pesquisados.

Trabalhos individuais e coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
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Álgebra

(EF07MA28) Descrever, por
escrito e por meio de um
fluxograma, um algoritmo
para a construção de um
polígono regular (como
quadrado
e triângulo
equilátero), conhecida a
medida de seu lado.
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.

Estudo usando livro didático e paradidático;
Relato escrito e oral;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
Construção e resolução de situações problemas; Seminários;
Aula prática.
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.

Roda de conversa para instigar saberes dos
alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo;
Proposição de brincadeiras e jogos envolvendo
o tema;
Estudo usando livro didático e paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
Construção e resolução de situações problemas;

Trabalhos
coletivos;

individuais

e

Atividades avaliativas (Oral,
escrita com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Atividade de sistematização;

Grandezas
Medidas

e Medida do comprimento da (EF07MA33) Estabelecer o
circunferência
número como a razão entre a
medida de uma circunferência
e seu diâmetro, para
compreender e resolver
problemas, inclusive os de
natureza histórica.

Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.
Roda de conversa para instigar saberes dos Trabalhos
individuais e
alunos a respeito do conteúdo a ser
coletivos;
trabalhado;
Atividades avaliativas (Oral,
Análise de alguma situação proposta para
escrita com ou sem consulta);
introdução do conteúdo;
Estudo de caso;
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Relato escrito e oral;
Estudo usando livro didático e paradidático; Seminários;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado; Apresentação dos trabalhos
Uso do laboratório de informática para mediação produzidos e pesquisados.
do conteúdo;
Resolução de problemas envolvendo perímetro e
grandezas proporcionais;
Aula prática.
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Probabilidade
Estatística

e 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.

Roda de conversa parainstigar saberes dos alunos a
respeito do conteúdo a ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo;
Proposição de brincadeiras e jogos envolvendo o
tema;
Estudo usando livro didático e paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
Uso do laboratório de informática para mediação do
conteúdo;
Realização de pesquisa, tabulação de dados com
tabelas e gráficos feita pelos alunos.

Trabalhos
coletivos;

individuais

e

Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Atividades

de sistematização;

Apresentação
dos trabalhos
produzidos e pesquisados.

UNIDADE
TEMÁTICA
Números

ÁREA DO CONHECIMENTO – MATEMÁTICA
COMPONENTE CURRÍCULAR: MATEMÁTICA 8º
OBJETOS
DE
HABILIDADES
PROCEDIMENTOS
CONHECIMENTO
METODOLÓGICOS
Notação científica
(EF08MA01) Efetuar cálculos Roda de conversa para instigar saberes
com potências de expoentes dos alunos a respeito do conteúdo a ser
inteiros e aplicar esse trabalhado;
conhecimento na representação Análise de alguma situação proposta
de números em notação para introdução do conteúdo;
científica.
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e
paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser
abordado;
Fazer representação em cartaz;
Utilização de recursos multimeios para o
desenvolvimento da aula;
Propor desafios.

AVALIAÇÃO
Trabalhos individuais
e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito eoral;
Seminários;
Atividades de sistematização;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.
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Álgebra

Valor numérico de expressões (EF08MA06) Resolver e elaborar Roda de conversa para instigar saberes
algébricas
problemas que envolvam cálculo do
dos alunos a respeito do conteúdo a ser
valor numérico de expressões
trabalhado;
algébricas,
utilizando
as Análise de alguma situação proposta
propriedades das operações.
para introdução do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e
paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser
abordado;
Construção e resolução de situações
problemas;
Pesquisas;
Construção de cartazes e painéis.

Números

Potenciação e radiciação

Trabalhos individuais e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral,
escrita com ou sem
consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.

(EF08MA02) Resolver e elaborar Roda de conversa para instigar saberes Trabalhos individuais e
problemas usando a relação entre
dos alunos a respeito do conteúdo a ser coletivos;
Atividades avaliativas (Oral,
potenciação e radiciação, para
trabalhado;
representar
uma raiz como
escrita com ou sem consulta);
potência de expoente fracionário. Análise de alguma situação proposta para Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
introdução do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o tema; Seminários;
Estudo usando livro didático e paradidático; Apresentação dos trabalhos
Aula expositiva sobre o tema a ser produzidos e pesquisados
abordado;
Uso do laboratório
de
informática
para acessar
plataforma
especifica
relacionada ao conteúdo;
Manuseio de material concreto
para compreensão do conteúdo;
Manuseio de material concreto para
compreensão do conteúdo.
Utilização de calculadora.
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Probabilidade
estatística

Geometria

e Princípio
contagem

multiplicativo

da (EF08MA22)
Calcular
a
probabilidade de eventos, com base
na construção do espaço amostral,
Soma das probabilidades de todos utilizando
o
princípio
os elementos de um espaço amostral multiplicativo, e reconhecer que a
soma das probabilidades de todos os
elementos do espaço amostral é
igual a 1.

Roda de conversa para instigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e
paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser
abordado;
Utilização de material concreto
(moedas, dados, baralho, dominó,
umas com bolas
coloridas, fichas numeradas, etc.) para
compreensão do conteúdo.
e (EF08MA14) Demonstrar
Roda de conversa para instigar saberes
propriedades de quadriláteros por
dos alunos a respeito do conteúdo a ser
meio da identificação da
trabalhado;
congruência de triângulos.
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e
paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser
abordado;
Atividades complementares;
Pesquisa sobre o surgimento e
importância de plano cartesiano no
cotidiano.

Trabalhos individuais
e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.

Congruência de triângulos
demonstrações de
propriedades de quadriláteros

Trabalhos individuais
e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.
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Álgebra

Grandezas
medidas

Associação de uma equação linear (EF08MA07) Associar uma Roda de conversa para instigar saberes
de 1º grau a uma reta no plano equação linear de 1º grau com duas
dos alunos a respeito do conteúdo a ser
cartesiano
incógnitas a uma reta no plano
trabalhado;
cartesiano.
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e
paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser
abordado;
Atividades complementares.

Trabalhos individuais
e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.

e Área de figuras planas Área do (EF08MA19) Resolver e elaborar
círculo e comprimento de sua problemas que envolvam medidas
circunferência
de área de figuras geométricas,
utilizando expressões de cálculo de
área (quadriláteros, triângulose
círculos), em situações como
determinar medida de terrenos

Roda de conversa para instigar saberes Trabalhos individuais e coletivos;
dos alunos a respeito do conteúdo a ser Atividades avaliativas (Oral, escrita
trabalhado;
com ou sem consulta);
Análise de alguma situação proposta Estudo de caso;
para introdução do conteúdo;
Relato escrito e oral;
Proposição de jogos envolvendo o tema; Seminários;
Estudo usando livro didático e Apresentação dos trabalhos produzidos
paradidático;
e pesquisados.
Aula expositiva sobre o tema a ser
abordado;
Estudo usando livro didático e
paradidático;
Construção e
resolução
de
situações problemas.
Probabilidade e Gráficos de barras, colunas, linhas (EF08MA23) Avaliar a adequação Roda de conversa para instigar saberes Trabalhos individuais
e
Estatística
ou setores e seus elementos de diferentes tiposde gráficos para
dos alunos a respeito do conteúdo a ser
coletivos;
constitutivos e adequação para representar umconjunto
trabalhado;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
determinado conjunto de dados
de dados de uma pesquisa.
Análise de alguma situação proposta
com ou sem consulta);
para introdução do conteúdo;
Estudo de caso;
Proposição de jogos envolvendo o tema; Relato escrito e oral;
Estudo usando livro didático e Seminários;
paradidático;
Apresentação dos trabalhos
Aula expositiva sobre o tema a ser
produzidos e pesquisados.
abordado;
Atividades complementares;
Tabulação de informações;
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Analise de diferentes tipos de gráficos.

Ensino Fundamental – AnosFinais: 8º

UNIDADE
TEMÁTICA
Números

OBJETOS
DE
HABILIDADES
CONHECIMENTO
O princípio multiplicativo (EF08MA03) Resolver e
da contagem
elaborar problemas de
contagem cuja resolução
envolva a aplicação
do princípio multiplicativo.

II Trimestre

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

AVALIAÇÃO

Roda de conversa parainstigar saberes dos alunos
Trabalhos individuais e
a respeito do conteúdo a ser trabalhado;
coletivos;
Análise de alguma situação proposta para
Atividades avaliativas (Oral,
introdução do conteúdo;
escrita com ou sem consulta);
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e paradidático;
Estudo de caso;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
Uso do laboratório de informática para acessar
Relato escrito e oral;
plataforma especifica relacionada ao
conteúdo;
Seminários;
Proposição de situações problemas ou desafios;
Atividade individual e coletiva.
Apresentação dos trabalhos produzidos e
pesquisados.

492

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
977 - Ano XIII - Nº 2917

Álgebra

Riachão das Neves

Sistema de equações (EF08MA08) Resolver e
polinomiais de 1º grau: elaborar
problemas
resolução algébrica e relacionados ao seu contexto
representação no plano próximo, que possam ser
cartesiano
representados por sistemas de
equações de 1º grau com duas
incógnitas e interpretá-los,
utilizando, inclusive, o plano
cartesiano como recurso.

Roda de conversa parainstigar saberes dos alunos a
respeito do conteúdo a ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para introdução
do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
Uso do laboratório de informática para acessar
plataforma especifica relacionada ao conteúdo;
Proposição de situações problemas ou desafios.

Trabalhos
coletivos;

individuais

e

Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;

Geometria

Números

Construções geométricas: (EF08MA15)
Construir,
ângulos de 90°, 60°, 45° e utilizando instrumentos de
30° e polígonos regulares desenho ou softwares de
geometria dinâmica, mediatriz,
bissetriz, ângulos de 90°, 60°,
45° e 30° e polígonos regulares.

Porcentagens

(EF08MA16) Descrever, por
escrito e por meio de um
fluxograma, um algoritmo
para a construção de um
hexágono regular de qualquer
área, a partir da medida do
ângulo centrale da utilização
de esquadros e compasso.
(EF08MA04) Resolver e
elaborar
problemas,
envolvendo cálculo de
porcentagens, incluindo o uso de
tecnologias digitais.

Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.
Roda de conversa parainstigar saberes dos alunos a Trabalhos
individuais e
respeito do conteúdo a sertrabalhado;
coletivos;
Análise de alguma situação proposta para introdução
do conteúdo;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
Proposição de jogos envolvendo o tema;
com ou sem consulta);
Estudo usando livro didático e paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
Estudo de caso;
Uso do laboratório de informática para acessar
plataforma especifica relacionada aoconteúdo;
Relato escrito e oral;
Vídeosaulas.
Seminários;
Apresentação
dos trabalhos
produzidos epesquisados.
Roda de conversa para instigar saberes dos alunos Trabalhos
individuais e
a respeito do conteúdo a ser trabalhado;
coletivos;
Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
Proposição de jogos envolvendo o tema;
com ou sem consulta);
Estudo usando livro didático e paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
Estudo de caso;
Uso do laboratório de informática para acessar
plataforma especifica relacionada ao
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conteúdo;
Relato escrito e oral;
Manuseio de material concreto para representação
de fração;
Seminários;
Vídeo aula;
Proposição de situações problemas ou desafios;
Apresentação
dos trabalhos
Atividade individual
e coletiva.
produzidos e pesquisados.
Análise de situações – estudo de caso.
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Geometria

Grandezas
Medidas

Mediatriz e bissetriz como lugares (EF08MA17) Aplicar os conceitos Roda de conversa para instigar saberes dos
geométricos: construção e de mediatriz e bissetriz como
alunos a respeito do conteúdo a ser
problemas
lugares geométricos na resolução
trabalhado;
de problemas.
Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e paradidático;
Aula expositiva sobre o temaa ser abordado;
Uso do laboratório de informática para
acessar plataforma especifica
relacionada ao conteúdo;
Manuseio de material concreto para
representação de fração;
Vídeo aula;
Proposição de situações problemas ou
desafios;
Atividade individual e coletiva.
Análise de situações – estudo de caso.

e Volume de cilindro reto
Medidas de capacidade

(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.
(EF08MA21) Resolver e elaborar
problemas que envolvam o cálculo
do volume de recipiente cujo
formato é o de um bloco
retangular.

Roda de conversa para instigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a
ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e
paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser
abordado;
Uso do laboratório de informática para
acessar plataforma
especifica
relacionada ao conteúdo;
Propor situações problemas que envolva
cálculo de volume.

Trabalhos
coletivos;

individuais

e

Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação
dos trabalhos
produzidos e pesquisados.

Trabalhos individuais e coletivos;
Atividades avaliativas (Oral,
escrita com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.
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Probabilidade
estatística

e Organização dos dados de uma (EF08MA24) Classificar as
variável contínua em classes
frequências de uma variável
contínua de uma pesquisa em
classes, de modo que
resumam os dados de
maneira adequada para a
tomada de decisões.

Roda de conversa parainstigar saberes dos alunos Trabalhos
individuais e
a respeito do conteúdo a ser trabalhado;
coletivos;
Análise de alguma situação proposta para Atividades avaliativas (Oral, escrita
introdução do conteúdo;
com ou sem consulta);
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Estudo usando livro didático e paradidático;
Seminários;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
dos trabalhos
Uso do laboratório de informática para acessar Apresentação
produzidos e pesquisados.
plataforma especifica relacionada aoconteúdo;
Pesquisa de campo.

Álgebra

Equação polinomial de 2º grau do (EF08MA09) Resolver e
tipo ax2 = b
elaborar, com e sem uso de
tecnologias, problemas que
possam ser representados
por equações
Polinomiais de 2º grau do tipo
ax2=b.

Roda de conversa para instigar saberes dos alunos
Trabalhos individuais e
a respeito do conteúdo a ser trabalhado;
coletivos;
Análise de alguma situação proposta para
Atividades avaliativas (Oral,
introdução do conteúdo;
escrita com ou sem consulta);
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e paradidático;
Estudo de caso;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
Uso do laboratório de informática para acessar
Relato escrito e oral;
plataforma especifica relacionada aoconteúdo;
Manuseio de material concreto para representação
Seminários;
de fração;
Vídeo aula;
Apresentação dos trabalhos produzidos e
Proposição de situações problemas ou desafios; pesquisados.
Atividade individual e coletiva.
Análise de situações – estudo de caso.
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Probabilidade
estatística

e Medidas de tendência central e de (EF08MA25) Obter os valores de Roda de conversa para instigar saberes
dispersão
medidas de tendência central de uma
dos alunos a respeito do conteúdo a
pesquisa estatística (média, moda e
ser trabalhado;
mediana) com a compreensão de seus Análise de alguma situação proposta
significados e relacioná-los com a
para introdução do conteúdo;
dispersão de dados, indicada pela Proposição de jogos envolvendo o
amplitude.
tema;
Estudo usando livro didático e
paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser
abordado;
Uso do laboratório de informática para
acessar plataforma especifica
relacionada ao conteúdo;
Pesquisa de campo.

Ensino Fundamental – AnosFinais:8º

UNIDADE
TEMÁTICA
Números

Trabalhos
coletivos;

individuais

e

Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação
dos trabalhos
produzidos e pesquisados.

III Trimestre

OBJETOS DE
HABILIDADES
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO
CONHECIMENT
O
Dízimas
(EF08MA05) Reconhecer e utilizar Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a Trabalhos
individuais
e
periódicas: fração procedimentos para a obtenção de
respeito do conteúdo a ser trabalhado;
coletivos;
geratriz
uma fração geratriz para uma Análise de alguma situação proposta para introdução Atividades avaliativas (Oral, escrita
dízima periódica.
do conteúdo;
com ou sem consulta);
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo de caso;
Estudo usando livro didático e paradidático;
Relato escrito e oral;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
Seminários;
Proposição de situações práticas para melhor Apresentação dos trabalhos produzidos e
compreensão do aluno;
pesquisados.
Uso do laboratório de informática com internet para
aprofundamento do conteúdo;
Aula prática.
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Álgebra

Geometria

Álgebra

Sequências recursivas (EF08MA10) Identificar a
e não recursivas
regularidade de uma sequência
numérica ou figural não recursiva e
construir um algoritmo por meio de
um fluxograma que permita
indicaros 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.
Transformações
(EF08MA18) Reconhecer e
geométricas: simetrias construir figuras obtidas por
de translação, reflexão composições de transformações
e rotação
geométricas (translação, reflexão e
rotação), com o uso de instrumentos
de desenho ou de softwares de
geometria dinâmica.

Variação de
grandezas:
diretamente
proporcionais,
inversamente
proporcionaisou
não proporcionais

(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.

Roda de conversa parainstigar saberes dos alunos a
respeito do conteúdo a ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para introdução
do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
Proposição de situações para análise.

Trabalhos
individuais
e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação dos trabalhos
produzidos epesquisados.

Roda de conversa parainstigar saberes dos alunos a
respeito do conteúdo a ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para introdução
do conteúdo;
Proposição de brincadeiras e jogos envolvendo o
tema;
Estudo usando livro didático e paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
Uso do laboratório de informática para mediação do
conteúdo;
Oficinas.
Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a
respeito do conteúdo a ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para introdução
do conteúdo;
Proposição de brincadeiras e jogos envolvendo o
tema;
Estudo usando livro didático e paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
Construção e resolução de situações problemas.

Trabalhos
individuais
e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.

Trabalhos
individuais
e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Atividade desistematização;
Apresentação
dos trabalhos
produzidos e pesquisados.
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Estudo usando livro didático e
(EF08MA27) Planejar e executar
paradidático;
pesquisa amostral, selecionando uma Aula expositiva sobre o tema a ser
técnica de amostragem adequada, e
abordado;
escrever relatório que contenha os Uso do laboratório de informática para
gráficos apropriados para representar os
mediação do conteúdo;
conjuntos de dados, destacando Realização de censo, tabulação de
aspectos como as medidas de tendência
dados com tabelas e gráficos feita
central, a amplitude e as conclusões.
pelos alunos.

UNIDADE
TEMÁTICA
Números

ÁREA DO CONHECIMENTO – MATEMÁTICA
COMPONENTE CURRÍCULAR: MATEMÁTICA 9º ANO
OBJETOS
DE HABILIDADES
CONHECIMENTO
Necessidade dos números reais para (EF09MA01) Reconhecer que, uma
medir qualquer segmento de reta; vez fixada uma unidade de
Números
irracionais:
comprimento, existem segmentos
reconhecimento e localização de de reta cujo comprimento não é
alguns na reta numérica.
expresso por número racional
(como as medidas de diagonais de
um polígono e alturas de um
triângulo, quando se toma a medida
de cada lado como unidade).
(EF09MA02) Reconhecer
um
número irracional como um número
real cuja representação decimal é
infinita e não periódica, e estimar a
localização de alguns deles na reta
numérica.

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
Roda de conversa para instigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e
paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser
abordado;
Fazer representação em cartaz;
Utilização de recursos multimeio para o
desenvolvimento da aula;
Propor desafios.

Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Atividades de sistematização;
Apresentação
dos trabalhos
produzidos e pesquisados.

AVALIAÇÃO
Trabalhos individuais
e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Atividades de sistematização;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.
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Álgebra

Funções: representações (EF09MA06) Compreender as funções como Roda de conversa para instigar saberes
numérica, algébrica e relações de dependência unívoca entre duas
dos alunos a respeito do conteúdo a ser
gráfica
variáveis e suas representações numérica,
trabalhado;
algébrica e gráfica e utilizar esse conceito para Análise de alguma situação proposta
analisar situações que envolvam relações
para introdução do conteúdo;
funcionais entre duas variáveis.
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e
paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser
abordado;
Construção e resolução de situações
problemas;
Pesquisas;
Construção de cartazes e painéis.

Trabalhos individuais
e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito eoral;
Seminários;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.

Geometria

Demonstrações
de (EF09MA10) Demonstrar relações simples Roda de conversa para instigar saberes
relações entre os ângulos entre os ângulos formados por retas paralelas
dos alunos a respeito do conteúdo a ser
formados por retas cortadas por uma transversal.
trabalhado;
paralelas intersectadas
Análise de alguma situação proposta
por uma transversal
para introdução do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e
paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser
abordado;
Aula prática.

Trabalhos individuais
e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito eoral;
Seminários;
Atividades de sistematização;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.

Probabilidade
estatística

e Análise
de
probabilidade
de
eventos aleatórios:
eventos dependentes e
independentes

(EF09MA20) Reconhecer, em experimentos Estudo usando livro didático e Trabalhos individuais
e
aleatórios, eventos independentes e
paradidático;
coletivos;
dependentes e calcular a probabilidade de sua Aula expositiva sobre o tema a ser Atividades avaliativas (Oral, escrita
ocorrência, nos dois casos.
abordado;
com ou sem consulta);
Utilização de material concreto (moedas, Estudo de caso;
dados, baralho, dominó, urnas com Relato escrito e oral;
bolas coloridas, fichasnumeradas, etc.) Seminários;
para compreensão do conteúdo. Apresentação dos trabalhos produzidos
e pesquisados.
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Geometria

Relações entre arcos e ângulos na (EF09MA11)
Resolver
circunferência de um círculo
problemas por meio do
estabelecimento de relações
entre arcos, ângulos centrais e
ângulos
inscritos
na
circunferência, fazendo uso,
inclusive, de softwares de
geometria dinâmica.

Roda de conversa para instigar saberes dos
alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
Atividadescomplementares;
Pesquisa.

Trabalhos individuais
e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito eoral;
Seminários;
Apresentação dos trabalhos
produzidos epesquisados.

Grandeza
Medidas

e Unidades de medida para medir (EF09MA18) Reconhecer e
distâncias muito grandes e muito empregar unidades usadas para
pequenas
expressar medidas muito
grandes ou muito pequenas, tais
Unidades de medida utilizadas na como distância entre planetas e
informática
sistemas solares, tamanho de
vírus ou de células, capacidade
de
armazenamento
de
computadores, entre outros.

Roda de conversa para instigar saberes dos
alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
Atividades complementares;
Pesquisa.

Trabalhos individuais
e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Atividades de sistematização;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.

Roda de conversa para instigar saberes dos
alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
Atividades complementares;
Tabulação de informações;
Analise de diferentes tipos de gráficos.

Trabalhos individuais
e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.

Probabilidade e Análise de gráficos divulgados pela
Estatística
mídia: elementos que podem
induzir a erros de leitura ou de
interpretação

(EF09MA21) Analisar e
identificar, em gráficos
divulgados pela mídia, os
elementos que podem induzir, às
vezes propositadamente, erros
deleitura, como escalas
inapropriadas, legendas não
explicitadas
corretamente,
omissão de informações
importantes (fontes e datas),
entre outros.
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Ensino Fundamental – AnosFinais:9º Ano

UNIDADE
TEMÁTICA
Números

OBJETOS
CONHECIMENTO
Potências com expoentes
negativos e fracionários

DE

HABILIDADES

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

AVALIAÇÃO

(EF09MA03)
Efetuar
cálculos com números
reais, inclusive potências
com
expoentes
fracionários.

Roda de conversa parainstigar saberes dos
alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
Uso do laboratório de informática para acessar
plataforma especifica relacionada ao conteúdo;
Proposição de situações problemas ou desafios;
Atividade individuale coletiva.

Trabalhos
individuais
e coletivos;
Atividades avaliativas (Oral,
escrita com ou sem
consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.

Álgebra

Razão entre grandezas
espécies diferentes

de (EF09MA07) Resolver
problemasque envolvam a
razão entre duas grandezas
de espécies diferentes,
como velocidade e
densidade demográfica.

Roda de conversa parainstigar saberes dos alunos a
respeito do conteúdo a ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
Uso do laboratório de informática para acessar
plataforma especifica relacionada aoconteúdo;
Proposição de situações problemas ou desafios.

Trabalhos
individuais
e coletivos;
Atividades avaliativas (Oral,
escrita com ou sem
consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.
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Números
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Semelhança de triângulos

(EF09MA12) Reconhecer as condições Roda de conversa para instigar saberes
necessárias e suficientes para que dois
dos alunos a respeito do conteúdo a
triângulos sejam semelhantes.
ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o
tema;
Estudo usando livro didático e
paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser
abordado;
Uso do laboratório de informática
para acessar plataforma especifica
relacionada ao conteúdo;
Vídeos aulas.
Números
reais: notação (EF09MA04) Resolver e elaborar Roda de conversa parainstigar saberes
científica eproblemas
problemas com números reais,
dos alunos a respeito do conteúdo a
inclusive em notação científica,
ser trabalhado;
envolvendo diferentes operações.
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o
tema;
Estudo usando livro didático e
paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser
abordado;
Uso do laboratório de informática para
acessar plataforma especifica
relacionada ao conteúdo;
Manuseio de material concreto para
representação de fração;
Vídeo aula;
Proposição de situações problemas ou
desafios;
Atividade individual e coletiva.
Análise de situações – estudo de caso.

Trabalhos
individuais e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação
dos trabalhos
produzidos e pesquisados.

Trabalhos
individuais e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação
dos trabalhos
produzidos e pesquisados.
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Relações métricas no triângulo
retângulo Teorema de Pitágoras:
verificações experimentais e
demonstração Retas paralelas
cortadas por transversais:
teoremas de proporcionalidade e
verificações experimentais

e Volume de prismas e cilindros

(EF09MA13)
Demonstrar Roda de conversa parainstigar saberes dos
relações métricas do triângulo
alunos a respeito do conteúdo a ser
retângulo, entre elas o teorema de
trabalhado;
Pitágoras, utilizando, inclusive, a Análise de alguma situação proposta para
semelhança de triângulos.
introdução do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o tema;
(EF09MA14) Resolver e elaborar Estudo usando livro didático e paradidático;
problemas de aplicação do Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
teoremade Pitágoras ou das Uso do laboratório de informática para
acessar plataforma especifica
relaçõesde proporcionalidade
relacionada ao conteúdo;
envolvendo retas paralelas
Manuseio de materialconcreto para
cortadas por secantes
representação de fração;
Vídeo aula;
Proposição de situações problemas ou
desafios;
Atividade individual e coletiva.
Análise de situações – estudo de caso.
(EF09MA19) Resolver e Roda de conversa parainstigar saberes dos
elaborar problemas que
alunos a respeito do conteúdo a ser
envolvam medidas de volumes
trabalhado;
de prismas e de cilindros retos, Análise de alguma situação proposta para
inclusive com uso de expressões
introdução do conteúdo;
de cálculo, em situações Proposição de jogos envolvendo o tema;
cotidianas.
Estudo usando livro didático e paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
Uso do laboratório de informática para acessar
plataforma especifica relacionada ao
conteúdo;
Propor situações problemas que envolva
cálculo de volume.

Trabalhos
individuais e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação
dos trabalhos
produzidos e pesquisados.

Trabalhos
individuais e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação
dos trabalhos
produzidos e pesquisados.
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e Leitura,
interpretação e (EF09MA22) Escolher e
representação de dados de construir o gráfico
mais
pesquisa expressos em tabelas de adequado (colunas,
dupla entrada, gráficos de colunas setores, linhas), com ou sem uso
simples e agrupadas, gráficos de de planilhas
eletrônicas,
barras e de setores e gráficos paraapresentar um determinado
pictóricos
conjunto de dados, destacando
aspectos como as medidas de
tendência central

Grandezas diretamente
(EF09MA08) Resolver e
proporcionais e grandezas elaborar problemas que
inversamente proporcionais
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.

Roda de conversa para instigar saberes dos
Trabalhos individuais
e
alunos a respeito do conteúdo a ser
coletivos;
trabalhado;
Atividades avaliativas (Oral,
Análise de alguma situação proposta para
escrita com ou sem consulta);
introdução do conteúdo;
Estudo de caso;
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Relato escrito e oral;
Estudo usando livro didático e paradidático;
Seminários;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado; Apresentação dos trabalhos produzidos e
Uso do laboratório de informática para acessar pesquisados.
plataforma especifica relacionada ao
conteúdo;
Pesquisa de campo.
Roda de conversa para instigar saberes dos
alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e paradidático;
Aula expositiva sobre o temaa ser abordado;
Uso do laboratório de informática para acessar
plataforma especifica relacionada ao
conteúdo;
Manuseio de materialconcreto para
representação de fração;
Vídeo aula;
Proposição de situações problemas ou
desafios;
Atividade individual e coletiva.
Análise de situações – estudo de caso.

Trabalhos
individuais
e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.
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UNIDADE
TEMÁTICA
Números

Geometria

OBJETOS
DE
HABILIDADES
CONHECIMENTO
Porcentagens: problemas que (EF09MA05) Resolver e elaborar
envolvem cálculo de percentuais problemas qu
envolvam
sucessivos
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.

Polígonos regulares

(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.

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
Roda de conversa parainstigar saberes dos
alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
Proposição de situações práticas para melhor
compreensão do aluno;
Uso do laboratório de informática com
internet para aprofundamento do
conteúdo;
Aula prática.

Roda de conversa para instigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a
sertrabalhado;
Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo;
Proposição de brincadeiras e jogos
envolvendo otema;
Estudo usando livro didático e
paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser
abordado;
Uso do laboratório de informática para
mediação do conteúdo;
Oficinas.

AVALIAÇÃO
Trabalhos
individuais
e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação
dos trabalhos
produzidos e pesquisados.

Trabalhos
individuais
e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral,
escritacomousemconsulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.
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Expressões
algébricas:
fatoração e produtos notáveis

(EF09MA09) Compreender os
processos de fatoração de
expressões algébricas, com base
Resolução de equações em suas relações com os
polinomiais do 2º grau por meio produtos notáveis, para resolver
de fatorações
e elaborar problemas que
possam ser representados por
equações polinomiais do 2ºgrau.

Roda de conversa para instigar saberes dos
alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
Proposição de situações para análise.

Trabalhos
individuais
e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.

Distância entre pontos no plano (EF09MA16) Determinar o
cartesiano
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.
e Planejamento e execução de (EF09MA23) Planejar e
pesquisa
amostral
e executar pesquisa amostral
apresentação de relatório
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.

Roda de conversa parainstigar saberes dos
alunos a respeito do conteúdo a
sertrabalhado;
Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado.

Trabalhos
individuais
e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral, escrita
com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Atividades de sistematização;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.

Roda de conversa parainstigar saberes dos
alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo;
Proposição de brincadeiras e jogos
envolvendo o tema;
Estudo usando livro didático e paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser abordado;
Uso do laboratório de informática para
mediação do conteúdo;
Realização de censo, tabulação de dados com
tabelas e gráficos feita pelos alunos.

Trabalhos individuais
e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral,
escrita com ou sem consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Atividades de sistematização;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.
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Geometria

Vistas ortogonais de figuras (EF09MA17) Reconhecer vistas Roda de conversa para instigar saberes
espaciais
ortogonais de figuras espaciais e aplicar
dos alunos a respeito do conteúdo a
esse conhecimento para desenhar
ser trabalhado;
objetos em perspectiva.
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Proposição de jogos envolvendo o
tema;
Estudo usando livro didático e
paradidático;
Aula expositiva sobre o tema a ser
abordado.

Trabalhos
individuais e
coletivos;
Atividades avaliativas (Oral,
escrita com ou sem
consulta);
Estudo de caso;
Relato escrito e oral;
Seminários;
Atividades de
sistematização;
Apresentação dos trabalhos
produzidos e pesquisados.
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7.8 Ciências da Natureza
7.8.1 Texto Introdutório
A área de Ciências da Natureza, por meio dos diversos conteúdos científicos que explora, incide em diversos campos do conhecimento. Contribui para o
desenvolvimento de várias competências em diferentes ambientes de aprendizagem. Com o ensino de Ciências, pretende-se formar o cidadão letrado
cientificamente para que nossos alunos se transformem em pessoas mais críticas e agentes de mudanças para uma sociedade mais igualitária e justa,
atendendo às demandas de uma sociedade em constante transformação, entendendo a presença e a influência do conhecimento científico na sociedade.

7.8.2 Organizador Curricular

ÁREA DO CONHECIMENTO – CIÊNCIAS DA NATUREZA
COMPONENTE CURRÍCULAR: CIÊNCIAS 6ºANO
UNIDAD
E
TEMÁTIC
A

OBJETOS DE
CONHECIMEN
TO

HABILIDADES

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

AVALIAÇÃO

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
995 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

Matéria
energia

eMisturas
(EF06CI01) Classificar como homogênea ou Aulas explicativas
e expositivas;
homogêneas
e heterogênea a mistura de dois ou mais materiais (água e Leitura e interpretação de textos;
heterogêneas
sal, água e óleo, água e areia etc.).
Produções textuais; Utilização de livros
Separação
deEF06CI02) Identificar evidências de transformações didáticos erevistas; Pesquisas individuais e
materiais
químicas a partir do resultado de misturas de materiais coletivas; Recorte, colagem, desenho,
Materiais sintéticos que originam produtos diferentes dos que foram pintura; Estudo de palavras no dicionário;
Transformações misturados (mistura de ingredientes para fazer um bolo, Exposição detrabalho; Confecção de
químicas
mistura de vinagre com bicarbonato de sódioetc.).
cartazes, painéis,portfólio; Experiências;

Matéria
energia

e Misturas
EF06CI03) Selecionar métodos mais adequados para a
homogêneas
e separação de diferentes sistemas heterogêneos a partir
heterogêneas
da identificação de processos de separação de materiais
Separação
de (como a produção de sal de cozinha, a destilação de
materiais
petróleo, entre outros).
Materiais sintéticos
Transformações
(EF06CI04) Associar a produção de medicamentos e
químicas
outros materiais sintéticos ao desenvolvimento
científico e tecnológico avaliando seus impactos
socioambientais.

Pesquisa de campo;
Vídeos, filmes;
Documentário;
Uso do laboratório de informática;
Observação desituações;
Estudo de caso.
Vídeos,filmes;
Documentário;
Uso do laboratório de informática;
Observação de situações;

Seminário;
Prova objetiva e oral;
Resumo;
Estudo de caso;
Observação e relatório.

Trabalho em grupo e
individual;
Seminário;
Provadissertativa;
Prova de consulta;
Prova objetiva e oral
Trabalho em grupo e
individual; Seminário; Prova
dissertativa; Prova de consulta;
Prova objetiva e oral
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(EF06CI05) Explicar a organização básica das células e Aulas explicativas e expositivas;
Trabalho em grupo e
seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres Leitura e interpretação de textos;
individual;
vivos.
Produções textuais;
Seminário;
Utilização de livros didáticos e paradidáticos; Provadissertativa;
(EF06CI06) Concluir, com base na análisede ilustrações Pesquisas individuais e coletivas;
Prova de consulta;
Célula como unidade e/ou modelos (físicos ou digitais), que os organismos são Recorte, colagem, desenho, pintura;
Prova objetiva e oral;
da vida
um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis
Resumo;
Estudo de palavras no dicionário
Vida e
de organização.
Relatório;
evolução Interação entre os
Confecções de paineis, panfletos
Roda de leitura
sistemas locomotor e(EF06CI07)Justificar o papel do sistema ner- voso naAtividade extraclasse
Pesquisa de campo;
nervoso
coordenação das ações motoras e sensoriais do corpo, comExposição detrabalho;
Vídeos, filmes;
base na análise de suas estruturas básicas e respectivas Confecção de folheto e/ou painéis;
Documentário;
O sentidodavisão e o funções.
Experiências;
uso de lentes
(EF06CI08) Explicar a importância da visão (captação Pesquisa de campo;
corretivas
e interpretação das imagens) na interação do organismo Estudo de palavras no dicionário;
com o meio e, com base no funcionamento do olho Roda de leitura;
humano, se- lecionar lentes adequadas para a correção Atividade extraclasse;
Exposição de trabalho;
de diferentes defeitos da visão.
(EF06CI09) Deduzir que a estrutura, a sustentação e a Confecção de cartazes, painéis, portfólio;
movimentação dos animais resultam da interação entre Experiências;
os sistemas muscular, ósseo e nervoso.
Pesquisa de campo;
Vídeos, filmes; Documentário;
(EF06CI10) Explicar como o funcionamento do sistema
nervoso pode ser afetado por substâncias psicoativas.
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e Forma, estrutura (EF06CI11) Identificar as diferentes camadas que Aulas explicativas e expositivas;
emovimentos da estruturam o planeta Terra (da estrutura interna à Leitura e interpretação de textos;
Terra
atmosfera) e suas principais características.
Produções textuais; Utilização de livros
(EF06CI12) Identificar diferentes tipos de rocha, didáticos eparadidáticos; Pesquisas
Viver na Terra;
relacionando a formação de fósseis a rochas individuais e coletivas; Recorte, colagem,
A superfície daTerra; sedimentares em diferentes períodos geológicos.
desenho, pintura; Estudo de palavras no
O interior daTerra; (EF06CI13) Selecionar argumentos e evidências que dicionário; Roda de leitura de textos de
A composição da demonstrem a esfericidade da Terra.
divulgaçãocientifica; Atividade extraclasse;
CrostaTerrestre; (EF06CI14) Inferir que as mudanças na sombra de uma Exposição detrabalho; Confecção de
Asrochas;
vara(gnômon) ao longo do dia em diferentes períodos do cartazes, painéis,portfólio; Experiências;
Osfósseis
ano são uma evidência dos movimentos relativos entre a Pesquisa decampo; Vídeos, filmes e
Terra e o Sol, que podem ser explicados por meio dos documentários; Uso do laboratório de
movimentos de rotação e translação da Terra e da informática; Entrevista; Debate, palestra;
inclinação de seu eixo de rotação em relação ao plano Uso do atlas ebanner; Maquete;
de sua órbita em torno do Sol.
Video conferências.

Trabalho em grupo e
individual;
Seminário;
Debate;
Provadissertativa;
Prova de consulta;
Prova objetiva e oral;
Resumo;
Relatório;
Confecções de portfólio ou
cartazes;
Pesquisa e socialização.
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ÁREA DO CONHECIMENTO - CIÊNCIAS DA NATUREZA
COMPONENTE CURRÍCULAR: CIÊNCIAS 7ºAno
UNIDAD OBJETOS
DE
HABILIDADES
E
CONHECIMENTO
TEMÁTI
CA
Máquinas simples (EF07CI01)Discutir a aplicação, ao longo da história, das
máquinas simples e propor soluções e invenções para a
Formas
de realização de tarefas mecânicas cotidianas.
propagação do calor
(EF07CI02) Diferenciar temperatura, calor e sensação
Matéria e
Energia Equilíbrio termo térmica nas diferentes situações de equilíbrio
dinâmico e vida na termodinâmico cotidianas.
Terra
(EF07CI03) Utilizar o conhecimento das formas de
História
dos propagação do calor para justificar a utilização
combustíveis e das dedeterminados materiais (condutores e isolantes)
máquinas térmicas navida.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Aulas explicativas e expositivas;
Utilização de livros didáticos;
Pesquisas individuais e coletivas;
Recorte, colagem, desenho,pintura;
Estudo de palavras no dicionário;
Roda de leitura de artigo cientifico;

AVALIAÇÃO

Seminário;
Prova objetiva e oral;
Resumo;
Estudo de caso;
Observação e relatório;
Relatório de situações
propostas;
Criação
de
documentário.

(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.
(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).
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Diversidade
ecossistemas

de (EF07CI07) Caracterizar os principais ecossistemas
brasileiros (quanto à paisagem, à quantidade de água, ao
tipo de solo, à disponibilidade de luz solar e à
temperatura, entre outras), correlacionando essas
Fenômenos naturais e características à flora e fauna específica.
impactos ambientais
Vida
e
(EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados por
evolução
catástrofes naturais ou mudanças nos componentes
Programas
e físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema
indicadores de saúde afetam suas populações, podendo ameaçar ou provocar a
pública
extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc.
(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.

Aulas explicativas e expositivas;
Leitura e interpretação de textos;
Produções textuais; Utilização de livros
didáticos e paradidáticos;
Pesquisas individuais e coletivas;
Recorte, colagem, desenho,pintura;
Estudo de palavras no dicionário
Roda deleitura; Atividade extraclasse
Exposição detrabalho; Confecção de folheto
e/oupainéis; Experiências; Pesquisa
decampo; Vídeos,filmes; Documentário;
Uso do laboratório de informática;
Entrevista; Palestra; Usar banner;
Jogos envolvendo o conteúdo;

Trabalho em grupo e
individual;
Seminário; Debate;
Prova dissertativa;
Prova de consulta;
Prova objetiva e oral;
Resumo; Relatório;
Portfólio; Confecções
de portfólio ou
cartazes;

(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
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Terra
e Composição do ar
Universo
Efeito estufa

(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
Fenômenos naturais vida na Terra, discutir as ações humanas responsáveis pelo
(vulcões, terremotos e seu aumento artificial (queima dos combustíveis fósseis,
tsunamis)
desmatamento, queimadas etc.) e selecionar e
implementar propostas para a reversão ou controle desse
Placas tectônicas e quadro.
deriva continental
(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.

Aulas explicativas e expositivas;
Utilização de livros didáticos e revistas de
divulgaçãocientifica;
Pesquisas individuais e coletivas;
Atividadeextraclasse;
Exposição detrabalho;
Confecção defolhetos;
Experiências;
Pesquisa decampo;
Vídeos,filmes;
Documentário;
Criação de campanha publicitária;
Palestras;
Uso do laboratório de informática.

Observação desituações;
Uso do laboratório de
informática
para
mediação
da
aprendizagem.
Pesquisa
e
socialização.
Seminário;
Provadissertativa;
Resumo;
Relatório;
Confecções de folheto
oupainel;
Criação de campanha
devacinação.

(EF07CI15) Interpretar fenômenos naturais (como
vulcões, terremotos e tsunamis) e justificar a rara
ocorrência desses fenômenos no Brasil, com base no
modelo das placas tectônicas.
(EF07CI16) Justificar o formato das costas brasileira e
africana com base na teoria da derivados continentes.
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ÁREA DO CONHECIMENTO – CIÊNCIAS DA NATUREZA
COMPONENTE CURRÍCULAR: CIÊNCIAS 8ºANO
UNIDAD
E
TEMÁTIC
A

OBJETOS
DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS

AVALIAÇÃO

Fontes e tipos de energia (EF08CI01) Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis
e não renováveis) e tipos de energia utilizados em residências,
Transformação de energia comunidades ou cidades.

Matéria
energia

Aulas explicativas, expositivas e
dialogadas;
Trabalho em
Leitura e interpretação de textos e
grupo
e
e
imagens;
individual;
Cálculo de consumo de (EF08CI02) Construir circuitos elétricos com pilha/bateria, fios e
Seminário;
energia elétrica
lâmpada ou outros dispositivos e compará-los a circuitos elétricos Leitura e interpretação de textos;
Prova objetiva e
residenciais.
Confecção decartazes;
oral;
Circuitos elétricos
Explanação eapresentação de slides sobre
(EF08CI03) Classificar equipamentos elétricos residenciais o assunto;
Uso consciente de energia (chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, rádio, geladeira etc.) de acordo
elétrica
com o tipo de transformação de energia (da energia elétrica para a Análise de um talão de energia;
térmica, luminosa, sonora e mecânica, por exemplo).
Pesquisas sobre os modos
(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.

Análise dos impactos da radiação das
baterias

Recorte e colagem de iconografias;
Trabalho em grupo e individual;
Debate;
Atividade de sistematização;
Confecção de panfleto orientador;
Uso de recursos midiáticos para
(EF08CI06) Discutir e avaliar usinas de geração de energia esclarecimentos à comunidade.
elétrica. (termelétricas, hidrelétricas, eólicas etc.), suas
semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais, e como
essa energia chega e é usada em sua cidade, comunidade, casa ou
escola.
(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.
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Mecanismos
reprodutivos

(EF08CI07) Comparar diferentes processos reprodutivos em Leitura e interpretação de textos;
Trabalho em grupo e
plantas e animais em relação aos mecanismos adaptativos e Confecção decartazes;
individual;
evolutivos.
Explanação eapresentação de slides sobre o
Vida
e Sexualidade:
assunto;
evolução
Crescimento e
(EF08CI08) Analisar e explicar as transformações que ocorrem na Pesquisas individuais e coletivas: internet,
mudanças no corpo puberdade considerando a atuação dos hormônios sexuais e do enciclopédias, revistas, livrosdidáticos;
humano
sistema nervoso.
Palestras sobre as doenças sexualmente
O sistema genital
transmissíveis;
masculino
(EF08CI09) Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos Confeccionar de panfletos sobre(DSTs);
métodos contraceptivos e justificar a necessidade de compartilhar Vídeo aulas sobre o sistema genital feminino
O sistema genitala responsabilidade na escolha e na utilização do método mais e masculino;
feminino
adequado à prevenção da gravidez precoce e indesejada e de Pesquisas individuais sobre as doenças
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST).
sexualmente transmissíveis;
Os
métodos
Roda deconversa;
anticoncepcionais e (EF08CI10) Identificar os principais sintomas, modos de Atividade extraclasse;
contraceptivos
transmissão e tratamento de algumas DST (com ênfase na AIDS), Uso de recursos midiáticos para
e discutir estratégias e métodos de prevenção.
esclarecimentos à comunidade.
Doenças sexualmente
transmissíveis (DSTs) (EF08CI11) Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas
sintomas, transmissão, dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural,
prevenção
e afetiva e ética).
tratamento
Aids epreconceito
Sistema Sol,
(EF08CI12) Justificar, por meio da construção de modelos e da Aulas explicativas, expositivas e Seminário;
Terra e Lua Clima
observação da Lua no céu, a ocorrência das fases da Lua e dos dialogadas;
Prova objetiva e
eclipses, com base nas posições relativas entre Sol, Terra e Lua. Leitura e interpretação de textos;
oral;
Terra
e
(EF08CI13) Representar os movimentos de rotação e translação Análise do globoterrestre;
Prova com
Universo O sistemasolar
Osol
da Terra e analisar o papel da inclinação do eixo de rotação da Observação do sistema solar;
consulta;
Os planetas do
Terra em relação à sua órbita na ocorrência das estações do ano, Pesquisas individuais e coletivas: internet, Produção textual;
sistemasolar
com a utilização de modelos tridimensionais.
Resumo;
revistas, jornais, livro didático;
Os movimentos da terra: (EF08CI14) Relacionar climas regionais aos padrões de Vídeo;
Estudo de caso;
Rotação e translação
circulação atmosférica e oceânica e ao aquecimento desigual Produção textual com ilustração;
Observação e
Como ocorrem as estações causado pela forma e pelos movimentos daTerra.
relatório.
Seminário;
doano
Roda de leitura;
ALua
(EF08CI15)Identificar as principais variáveis envolvidas na Debate;
As fases daLua
previsão do tempo e como elas são medidas.
Atividade extraclasse.
Fatores abióticos e sua
importância na terra
(EF08CI16) Discutir iniciativas que contribuam para
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restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da identificação de
alterações climáticas regionais e globais provocadas pela
intervenção humana.
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ÁREA DO CONHECIMENTO - CIÊNCIAS DA NATUREZA
COMPONENTE CURRÍCULAR: CIÊNCIAS 9º ANO
UNIDADE
OBJETOS DE
HABILIDADES
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
Matéria e energia Aspectos quantitativos (EF09CI01) Investigar as mudanças de estado físico da matéria
das transformações e explicar essas transformações com base no modelo de
Químicas;
constituição submicroscópica.

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
Aulas explicativas, expositivas e
dialogadas;
Leitura e interpretação de textos;
Textosexplicativos;
Estrutura da matéria (EF09CI02) Comparar quantidades de reagentes e produtos Experiências;
envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a Filme;
Radiações e suas proporção entre as suas massas.
Confecção de cartazes;
aplicações na saúde
Misturas decores;
(EF09CI03) Identificar modelos que descrevem a estrutura da Pesquisa decampo;
matéria (constituição do átomo e composição de moléculas Atividade extraclasse;
simples) e reconhecer sua evolução histórica.
Recorte, colagem,
desenho,pintura
(EF09CI04) Planejar e executar experimentos que evidenciem
Roda de leitura;
que todas as cores de luz podem ser formadas pela composição
das três cores primárias da luz e que a cor de um objeto está Estudo de palavras no dicionário;
Utilização de livros didáticos;
relacionada também à cor da luz que o ilumina.
Exposição detrabalhos;
(EF09CI05) Investigar os principais mecanismos envolvidos na Produçãotextual;
transmissão e recepção de imagem e som que revolucionaram os Pesquisa decampo;
Uso do laboratório de
sistemas de comunicação humana.
informática.
(EF09CI06) Classificar as radiações eletromagnéticas por suas
frequências, fontes e aplicações, discutindo e avaliando as
implicações de seu uso em controle remoto, telefone celular, raio
X, forno de micro-ondas, fotocélulas etc.

AVALIAÇÃO
Trabalho em grupo e
individual;
Seminário;
Provadissertativa;
Prova de consulta;
Prova objetiva eoral;
Resumo;
Relatório
da
experiência;
Pesquisa
e
socialização;
Produção textual.

(EF09CI07) Discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação
das radiações na medicina diagnóstica (raio X, ultrassom,
ressonância nuclear magnética) e no tratamento de doenças
(radioterapia, cirurgia ótica a laser, infravermelho, ultravioleta
etc.).
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ÁREA DO CONHECIMENTO - CIÊNCIAS DA NATUREZA
COMPONENTE CURRÍCULAR: CIÊNCIAS 9º ANO
OBJETOS
DE
HABILIDADES
CONHECIMENTO
Hereditariedade
(EF09CI08) Associar os gametas à transmissão
Ideias evolucionistas
das características hereditárias, estabelecendo
Preservação da biodiversidade 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 diferentes
organismos.
(EF09CI10) Comparar as ideias evolucionistas de
Lamarck e Darwin apresentadas em textos
científicos e históricos, identificando
semelhanças e diferenças entre essas ideias e sua
importância para explicar a diversidade biológica.
(EF09CI11) Discutir a evolução e a diversidade
das espécies com base na atuação da seleção
natural sobre as variantes de uma mesma espécie,
resultantes de processo reprodutivo.

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
Aulasexplicativas,
expositivas e dialogadas;
Leitura e interpretação de
textos;
Utilização de livros didáticos
erevistas;
Estudo de palavras no
dicionário;
Pesquisas individuais e
coletivas: internet, revistas,
jornais, livro didático;
Atividade extraclasse;
Fazer experiências;
Linha do tempo;
Vídeos;
Construção de maquete;
Reciclagem;
Filme;
Roda de leitura;
Produção textual.

AVALIAÇÃO
Trabalho em grupo e
individual;
Seminário;
Debate;
Provadissertativa;
Prova deconsulta;
Prova objetiva eoral;
Resumo;
Relatório;
Confecções de portfólio ou
cartazes;
Pesquisa e socialização.

(EF09CI12) Justificar a importância das unidades
de conservação para a preservação da
biodiversidade e do patrimônio nacional,
considerando os diferentes tipos de unidades
(parques, reservas e florestas nacionais), as
populações humanas e as atividades a eles
relacionados.
(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e
coletivas para a solução de problemas ambientais
da cidade ou da comunidade, com base na análise
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de ações de consumo consciente e de
sustentabilidade bem-sucedidas.
ÁREA DO CONHECIMENTO - CIÊNCIAS DA NATUREZA
COMPONENTE CURRÍCULAR: CIÊNCIAS
OBJETOS
DE
HABILIDADES
CONHECIMENTO
(EF09CI14) Descrever a composição e a
Composição, estrutura e estrutura do Sistema Solar (Sol, planetas
localização do Sistema
rochosos, planetas gigantes gasosos e corpos
Solar no Universo Astronomia menores),assimcomoalocalizaçãodoSistema
e cultura
Solar na nossa Galáxia (a Via Láctea) e delano
Vida humana fora da Terra Universo (apenas uma galáxia dentrebilhões).
Ordem de
astronômica
Evolução estelar

grandeza

(EF09CI15) Relacionar diferentes leituras do céu
e explicações sobre a origem da Terra, do Sol ou
do Sistema Solar às necessidades de distintas
culturas (agricultura, caça, mito, orientação
espacial e temporal etc.).
(EF09CI16) Selecionar argumentos sobre a
viabilidade da sobrevivência humana fora da
Terra, com base nas condições necessárias à vida,
nas características dos planetas e nas distâncias e
nos tempos envolvidos em viagens
interplanetárias e interestelares.

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
Aulas explicativas, expositivas
e dialogadas;
Leitura e interpretação de
textos;
Utilização de livros didáticos e
paradidáticos;
Estudo de palavras no
dicionário;
Pesquisas individuais e
coletivas: internet, revistas,
jornais, livro didático;
Atividade extraclasse;
Experiências;
Vídeos;
Construção de maquete;
Reciclagem;
Filme;
Produção textual;
Roda de leitura;
Exposição de trabalhos;

AVALIAÇÃO
Seminário;
Prova objetiva e oral;
Prova com consulta;
Produção textual;
Resumo;
Observação e relatório.

(EF09CI17) Analisar o ciclo evolutivo do Sol
(nascimento, vida e morte) baseado no
conhecimento das etapas de evolução de estrelas
de diferentes dimensões e os efeitos desse
processo no nosso planeta.
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(EF09CI05) Investigar os principais
mecanismos envolvidos na transmissão e
recepção de imagem e som que
revolucionaram os sistemas de comunicação
humana.
(EF09CI06) Classificar as radiações
eletromagnéticas por suas frequências,fontes e
aplicações, discutindo e avaliando as
implicações de seu uso em controle remoto,
telefone celular, raio X, forno de micro- ondas,
fotocélulas etc.
(EF09CI07) Discutir o papel do avanço
tecnológico na aplicação das radiações na
medicina diagnóstica (raio X, ultrassom,
ressonância nuclear magnética) e no
tratamento de doenças (radioterapia, cirurgia
ótica a laser, infravermelho, ultravioleta etc.).
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7.9 Ciências Humanas
7.9.1 Texto Introdutório
A área de Ciências Humanas contribui para que os alunos desenvolvam a cognição in situ, ou seja, sem prescindir da contextualização marcada pelas noções
de tempo e espaço, conceitos fundamentais da área. Cognição e contexto são, assim, categorias elaboradas conjuntamente, em meio a circunstâncias
históricas específicas, nas quais a diversidade humana deve ganhar especial destaque, com vistas ao acolhimento da diferença. O raciocínio espaçotemporal baseia-se na ideia de que o ser humano produz o espaço em que vive, apropriando-se dele em determinada circunstância histórica.
Na análise geográfica, os espaços percebidos, concebidos e vividos não são lineares. Portanto, é necessário romper com essa concepção para possibilitar
uma leitura geohistórica dos fatos e uma análise com abordagens históricas, sociológicas e espaciais (geográficas) simultâneas. Retomar o sentido dos
espaços percebidos, concebidos e vividos nos permite reconhecer os objetos, os fenômenos e os lugares distribuídos no território e compreender os diferentes
olhares para os arranjos desses objetos nos planos espaciais.
Embora o tempo, o espaço e o movimento sejam categorias básicas na área de Ciências Humanas, não se pode deixar de valorizar também a crítica
sistemática à ação humana, às relações sociais e de poder e,especialmente, à produção de conhecimentos e saberes, frutos de diferentes circunstâncias
históricas e espaços geográficos.
As Ciências Humanas devem, assim, estimular uma formação ética, elemento fundamental para a formação das novas gerações, 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, tais como a solidariedade, a participação e o protagonismo voltados para o bem comum; e, sobretudo, a preocupação com as desigualdades sociais.
Cabe, ainda, às Ciências Humanas cultivar a formação de alunos intelectualmente autônomos, com capacidade de articular categorias de pensamento
histórico e geográfico em face de seu próprio tempo, percebendo as experiências humanas e refletindo sobre elas, com base na diversidade de pontos de
vista.
Progressivamente, ao longo do Ensino Fundamental – Anos Finais, o ensino favorece uma ampliação das perspectivas e, portanto, de variáveis, tanto do
ponto de vista espacial quanto temporal. Isso permite aos alunos identificar, comparar e conhecer o mundo, os espaços e as paisagens com mais detalhes,

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
1010 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

complexidade e espírito crítico, criando condições adequadas para o conhecimento de outros lugares, sociedades e temporalidades históricas. Nessa fase,
as noções de temporalidade, espacialidade e diversidade são abordadas em uma perspectiva mais complexa, que deve levar em conta a perspectiva dos
direitos humanos.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da BNCC, a área de Ciências Humanas deve garantir aos alunos o
desenvolvimento de algumas competências específicas.

7.9.2 Competências Específicas de Ciências Humanas para o Ensino Fundamental
Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos
humanos.
Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-científico informacional com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, considerando
suas variações de significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas do mundo
contemporâneo.
Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que
contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social.
Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de
investigação das Ciências Humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes,
identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados, e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em
espaços variados.
Construir argumentos, com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, para negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os
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direitos humanos e a consciência socio ambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonismo voltados para o bem comum e a construção de uma
sociedade justa, democrática e inclusiva.
Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação no
desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado a localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão.

7.10 Geografia
7.10.1 Texto Introdutório
Estudar Geografia é uma oportunidade para compreender o mundo em que se vive, na medida em que esse componente curricular aborda as ações humanas
construídas nas distintas sociedades existentes nas diversas regiões do planeta. Ao utilizar corretamente os conceitos geográficos, mobilizando o pensamento
espacial e aplicando procedimentos de pesquisa e análise das informações geográficas, os alunos podem reconhecer: a desigualdade dos usos dos recursos
naturais pela população mundial; o impacto da distribuição territorial em disputas geopolíticas; e a desigualdade socioeconômica da população mundial em
diferentes contextos urbanos e rurais. Desse modo, a aprendizagem da Geografia favorece o reconhecimento da diversidade étnico- racial e das diferenças
dos grupos sociais, com base em princípios éticos (respeito à diversidade e combate ao preconceito e à violência de qualquer natureza). Ela também estimula
a capacidade de empregar o raciocínio geográfico para pensar e resolver problemas gerados na vida cotidiana, condição fundamental para o desenvolvimento
das competências gerais previstas na BNCC. Para dar conta desse desafio, o componente Geografia da BNCC foi dividido em cinco unidades temáticas
comuns ao longo do Ensino Fundamental, em uma progressão das habilidades.
Na unidade temática O sujeito e seu lugar no mundo, focalizam-se as noções de pertencimento e identidade. No Ensino Fundamental – Anos Iniciais,
busca-se ampliar as experiências com o espaço e o tempo vivenciadas pelas crianças em jogos e brincadeiras na Educação Infantil, por meio do
aprofundamento de seu conhecimento sobre si mesmas e de sua comunidade, valorizando-se os contextos mais próximos da vida cotidiana.
Em Conexões e escalas, a atenção está na articulação de diferentes espaços e escalas de análise, possibilitando que os alunos compreenda mas relações
existentes entre fatos nos níveis local e global. Portanto, no decorrer do Ensino Fundamental, os alunos precisam compreender as interações multi escalar
esexistentes entre sua vidafamiliar,seusgrupos e espaços de convivência e as interações espaciais mais complexas – Anos Finais, procura-se expandir o
olhar para a relação do sujeito com contextos mais amplos, considerando temas políticos, econômicos e culturais do Brasil e do mundo. Dessa forma, o
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estudo da Geografia constitui-se em uma busca do lugar de cada indivíduo no mundo, valorizando a sua individualidade e, ao mesmo tempo, situandoo em uma categoria mais ampla de sujeito social: a de cidadão ativo, democrático e solidário.
Em Mundo do trabalho, abordam-se, no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, os processos e as técnicas construtivas e o uso de diferentes materiais
produzidos pelas sociedades em diversos tempos. São igualmente abordadas as características das inúmeras atividades e suas funções socioeconômicas
nos setores da economia e os processos produtivos agroindustriais, expressos em distintas cadeias produtivas. No Ensino Fundamental – Anos Finais,
essa unidade temática ganha relevância: incorpora- se o processo de produção do espaço agrário e industrial em sua relação entre campo e cidade,
destacando-se as alterações provocadas pelas novas tecnologias no setor produtivo, fator desencadeador de mudanças substanciais nas relações de
trabalho, na geração de emprego e na distribuição de renda em diferentes escalas.
Por sua vez, na unidade temática Formas de representação e pensamento espacial, além da ampliação gradativa da concepção do que é um mapa e de
outras formas de representação gráfica, são reunidas aprendizagens que envolvem o raciocínio geográfico. Espera-se que, no decorrer do Ensino
Fundamental, os alunos tenham domínio da leitura e elaboração de mapas e gráficos, iniciando-se na alfabetização cartográfica. Fotografias, mapas,
esquemas, desenhos, imagens de satélites, audiovisuais, gráficos, entre outras alternativas, são frequentemente utilizados no componente curricular.
Quantomaisdiversificadoforotrabalhocomlinguagens,maiororepertórioconstruído pelos alunos, ampliando a produção de sentidos na leitura demundo.Na
unidade temática Natureza, ambientes e qualidade de vida, busca-se a unidadeda geografia, articulando geografia física e geografia humana, com destaque
para a discussão dos processos físico-naturais do planeta Terra. No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, destacam-se as noções relativas à percepção do
meio físico natural e de seus recursos. Com isso, os alunos podem reconhecer de que forma as diferentes comunidades transformam a natureza, tanto em
relação às inúmeras possibilidades de uso ao transformá-la em recursos quanto aos impactos socioambientais delas provenientes. No Ensino Fundamental
– Anos Finais, essas noções ganhamdimensões conceituais mais complexas, de modo a levar os estudantes a estabelecer relações mais elaboradas,
conjugando natureza, ambiente e atividades antrópicas em distintas escalas e dimensões socioeconômicas e políticas.
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, as crianças devem ser desafiadas areconhecer e comparar as realidades de diversos lugares de vivência, assim
como suas semelhanças e diferenças socioespaciais, e a identificar a presença ou ausência de equipamentos públicos e serviços básicos essenciais (como
transporte, segurança, saúde e educação). No Ensino Fundamental – Anos Finais, espera-se que os alunos compreendam os processos que resultaram na
desigualdade social, assumindo a responsabilidade de transformação da atual realidade, fundamentando suas ações em princípios democráticos, solidários
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e de justiça.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da BNCC e com as competências específicas da área de Ciências
Humanas, ocomponente curricular de Geografia também deve garantir aos alunos o desenvolvimento de competências específicas.

7.10.2 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 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.
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.
Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para compreender o mundo natural, social, econômico, político e o meio técnicocientífico 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.
GEOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS: UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES
No contexto da aprendizagem do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, será necessário considerar o que as crianças aprenderam na Educação Infantil. O
estudo da Geografia permite atribuir sentidos às dinâmicas das relações entre pessoas e grupos sociais, e desses com a natureza, nas atividades de trabalho
e lazer. É importante, na faixa etária associada a essa fase do Ensino Fundamental, o desenvolvimento da capacidade de leitura por meio de fotos, desenhos,
plantas, maquetes e as mais diversas representações. Assim, os alunos desenvolvem a percepção e o domínio do espaço.
De maneira geral, na abordagem dos objetos de conhecimento, é necessário garantir o estabelecimento de relações entre conceitos e fatos que possibilitem
o conhecimento da dinâmica do meio físico, social, econômico e político. Dessa forma, deve-se garantir aos alunos a compreensão das características
naturais e culturais nas diferentes sociedades e lugares do seu entorno, incluindo a noção espaço-tempo.
GEOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS: UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES
Nessa fase final do Ensino Fundamental, pretende-se garantir a continuidade e a progressão das aprendizagens do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
em níveis crescentes de complexidade da compreensão conceitual a respeito da produção do espaço. Para tanto, é preciso que os alunos ampliem seus
conhecimentos sobre o uso do espaço em diferentes situações geográficas regidas por normas e leis historicamente instituídas, compreendendo a
transformação do espaço em território usado – espaço da ação concreta e das relações desiguais de poder, considerando também o espaço virtual
proporcionado pela rede mundial de computadores e das geotecnologias.
Para tanto, no 6º ano, propõe-se a retomada da identidade sociocultural, do reconhecimento dos lugares de vivência e da necessidade do estudo sobre os
diferentes e desiguais usos do espaço, para uma tomada de consciência sobre a escala da interferência humana no planeta.
No 7º ano, os objetos de conhecimento abordados partem da formação territorial do Brasil, sua dinâmica socio cultural, econômica e política.Objetivase o aprofundamento e a compreensão dos conceitos de Estado-nação e formação territorial, e também dos que envolvem a dinâmica físico-natural, sem
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pre articulados às ações humanas no uso do território.
Nessa direção, explora-se, no 8º ano, uma análise mais profunda dos conceitos de território e região, por meio dos estudos da América e da África. Pretendese, com as possíveis análises, que os estudantes possam compreender a formação dos Estados Nacionais e as implicações na ocupação e nos usos do
território americano e africano. As relações entre como ocorreram as ocupações e as formações territoriais dos países podem ser analisadas por meio de
comparações.
Por fim, no 9º ano, é dada atenção para a constituição da nova (des)ordem mundial e a emergência da globalização/mundialização, assim como suas
consequências. Por conta do estudo do papel da Europa na dinâmica econômica e política, é necessário abordar a visão de mundo do ponto de vista do
Ocidente, especialmente dos países europeus, desde a expansão marítima e comercial, consolidando o Sistema Colonial em diferentes regiões do mundo.
Espera-se, assim, que o estudo da Geografia no Ensino Fundamental–Anos Finais possa contribuir para o delineamento do projeto de vida dos jovens
alunos, de modo que eles compreendam a produção social do espaço e a transformação do espaço em território usado.

7.10.3 Organizador Curricular
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ÁREA DO CONHECIMENTO – CIÊNCIAS HUMANAS Ensino Fundamental – Anos Finais:6ºAno

IITrimestre

COMPONENTE CURRÍCULAR: GEOGRAFIA 6ºAno
UNIDADE
OBJETOS
DE HABILIDADES
PROCEDIMENTOS
TEMÁTICA
CONHECIMENTO
METODOLÓGICOS
(EF06GE01) Comparar modificações das Roda de conversa para instigar saberes
paisagens nos lugares de vivência e os usos desses dos alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
O sujeito e seu Identidade sociocultural lugares em diferentes tempos.
Análise de alguma situação proposta
lugar no mundo
para introdução do conteúdo;
(EF06GE02) Analisar modificações de Aula expositiva;
paisagens por diferentes tipos de sociedade, com Visitação a ambientes naturais;
destaque para os povos originários.
Palestras;
Filmes, documentários; Atividade
de sistematização.
Relações entre os (EF06GE03) Descrever os movimentos do planeta Roda de conversa para instigar saberes
componentes físico- e sua relação com a circulação geral da atmosfera, dos alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Conexões e escalas naturais
o tempo atmosférico e os padrões climáticos.
Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo;
Movimentos da
Aula expositiva;
Terra: rotação e (EF06GE04) Descrever o ciclo da água, Visitação a ambientes naturais;
translação;
comparando o escoamento superficial no ambiente Palestras;
Clima;
urbano e rural, reconhecendo os principais Filmes, documentários;
Índice pluviométrico; componentes da morfologia das bacias e das redes Seminários;
Solo;
hidrográficas e a sua localização no modelado da Paródias;
Relevo;
Atividade de sistematização.
superfície terrestre e da cobertura vegetal.
Biomas.
(EF06GE05)Relacionar padrões climáticos, tipos
de solo, relevo e formações vegetais.

AVALIAÇÃO
Relatórios;
Avaliação escrita e
oral;
Avaliação dissertativa;

Relatórios;
Avaliação escrita e oral;
Avaliação dissertativa;
Seminário;
Paródias;
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Unidade temática Objetos
conhecimento

de Habilidades

Transformação das (EF06GE06) Identificar as características das
paisagens naturais e paisagens transformadas pelo trabalho humano a
Mundo do trabalho antrópicas
partir do desenvolvimento da agropecuária e do
processo de industrialização.
Agropecuária,
indústria
e
a (EF06GE07) Explicar as mudanças na interação
transformação
humana com a natureza a partir do surgimento das
doespaço.
cidades.
O homem e a interação
com anatureza.
Formas
de Fenômenos naturais e (EF06GE08) Medir distâncias na superfície pelas
representação e sociais representados escalas gráficas e numéricas dos mapas.
pensamento
de diferentes maneiras.
espacial
(EF06GE09) Elaborar modelos tridimensionais,
-Representação
blocos-diagramas e perfis topográficos e de
cartográfica: mapas vegetação,
visando à representação de
e escalas;
elementos e estruturas da superfície terrestre.

Procedimentos metodológicos

Avaliação

Roda de conversa para instigar saberes dos
alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo;
Aulaexpositiva;
Visitação a ambientesnaturais;
Palestras;
Filmes,documentários;
Seminários;
Atividade de sistematização.

Relatórios;
Avaliação escrita e
oral;
Avaliação dissertativa;
Seminários;

Roda de conversa para instigar saberes dos
alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo;
Aulaexpositiva;
Palestras;
Uso e confecção de mapas;
Representações de um espaço com
materiaisdiversos;
Filmes,documentários;
Seminários.

Relatórios;
Avaliação escrita e oral;
Avaliaçãodissertativa;
Seminários;
Trabalho individual ou em
grupo;
Confecção de mapas.
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Ensino Fundamental – Anos Finais:6ºAno
HABILIDADES
OBJETOS
DE
CONHECIMENTO
EF06GE10) Explicar as diferentes formas de uso do
solo (rotação de terras,terraceamento,aterrosetc.)ede
Biodiversidade e ciclo apropriação dos recursos hídricos (sistema de
hidrológico
irrigação, tratamento e redes de distribuição), bem
comosuas vantagens e desvantagens em diferentes
épocas e lugares.
- Diferentes formas de
utilização do solo, dos (EF06GE11) Analisar distintas interações das
recursos hídricos e sociedades com a natureza, com base na distribuição
Natureza,
dos componentes físico-naturais, incluindo as
ambientes
e minerais
transformações da biodiversida de local e do mundo.
qualidade de vida
UNIDADE
TEMÁTICA

IIITrimestre
PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS

Roda de conversa para instigar
saberes dos alunos a respeito do
conteúdo a ser trabalhado;
Análise de alguma situação
proposta para introdução do
conteúdo;
Aula expositiva;
Palestras;
Filmes, documentários;
Aula de campo;
Seminários;
Produção de mapas conceituais;
(EF06GE12) Identificar o consumo dos recursos Video conferência;
hídricos e o uso das principais bacias hidrográficas no
Brasil e no mundo, enfatizando as transformações nos
ambientes urbanos.
Atividades humanas e (EF06GE13)Analisar consequências, vantagens e Roda de conversa parainstigar
dinâmica climática
desvantagens das práticas humanas na dinâmica saberes dos alunos a respeito do
conteúdo a ser trabalhado;
O homem e o meio climática (ilha de calor etc.)
Análise de alguma situação proposta
ambiente;
para introdução do conteúdo;
Aula expositiva; Palestras;
Poluição atmosférica;
Filmes,documentários; Seminários;
Inversão térmica;
Aula decampo; Produção
de
Chuvaácida;
mapas conceituais; Web-conferência;
-Efeitoestufa.

AVALIAÇÃO
Relatórios;
Avaliação escrita e oral;
Avaliação dissertativa;
Seminários;
Trabalho individual ou em
grupo;
Mapa conceitual.

Relatórios;
Avaliação escrita e oral;
Avaliação dissertativa;
Seminários;
Mapa conceitual.
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ÁREA DO CONHECIMENTO – CIÊNCIAS HUMANAS
COMPONENTE CURRÍCULAR: GEOGRAFIA 7ºAno ITrimestre
AVALIAÇÃO
UNIDADE OBJETOS
DEHABILIDADES
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
TEMÁTICA CONHECIMENTO
Ideias e concepções sobre EF07GE01) Avaliar, por meio de exemplos Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a Relatórios;
Avaliação escrita e oral;
a formação territorial do extraídos dos meios de comunicação, ideias e respeito do conteúdo a ser trabalhado;
O sujeito e seu Brasil
estereótipos acerca das paisagens e da formação Análise de alguma situação proposta para Avaliaçãodissertativa;
introdução do conteúdo; Aula expositiva; Seminários;
lugar
no
territorial do Brasil.
Visitação a ambientes naturais; Palestras; Trabalho individual ou
mundo
emgrupo;
Filmes, documentários; Atividade de
- Paisagens brasileiras ao
Mapaconceitual.
sistematização.
longo da história.

Conexões
escalas

Formação territorial do (EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos
Brasil
econômicos e populacionais na formação
e
socioeconômica e territorial do Brasil.
Transformações
dos
espaços para atividades (EF07GE03) Selecionar argumentos que
econômicas.
reconheçam as territorialidades indígenas,de
Área de reservas remanescentes de quilombolas, de povos das
dedireitos legais.
florestas e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras,
entre outros grupos sociais do campo e da
cidade, como direitos legais dessas
comunidades.
Características
da (EF07GE04) Analisar a distribuição territorial
população brasileira
da população brasileira, considerando a
diversidade étnico- cultural (indígena, africana,
- Diversidade étnica no europeia e asiática), assim como aspectos de
Brasil:
indígena, renda, gênero e idade nas regiões brasileiras.
africana, europeia...

Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a
respeito do conteúdo a ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo; Aula expositiva; Filmes
e documentários; Construção de mapas
conceituais;
Seminários.

Avaliação escrita e oral;
Relatórios;
Mapas Conceituais;
Seminários.

Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a Avaliação escrita e oral;
respeito do conteúdo a ser trabalhado; Análise de Relatórios;
alguma situação proposta para introdução do Mapas Conceituais;
conteúdo; Aula expositiva; Filmes e Seminários.
documentários; Construção de mapas conceituais;
Seminários.
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Ensino Fundamental – Anos Finais:7ºAno IITrimestre
UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS
CONHECIMENTO

DE

HABILIDADES

EF07GE05) Analisar fatos e situações
e representativas das alterações
ocorridas entre os períodos
mercantilista e o advento do
capitalismo.
Transformação do espaço
brasileiro do pau-brasil aos (EF07GE06) Discutir em que medida
diasatuais
a produção, a circulação e o consumo
Produção, circulação
consumo de mercadorias

Mundo do trabalho

Efeitos do consumismo no meio
ambiente natural do Brasil e a
distribuiçãodesigual deriquezas
- Brasil comercio, transporte e
comunicação
Desigualdade social e o
trabalho

de mercadorias provocam impactos
ambientais, assim como influem na
distribuição de riquezas, em
diferentes lugares.

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
Roda de conversa para instigar
saberes dos alunos a respeito do
conteúdo a ser trabalhado;
Análise de alguma situação
proposta para introdução do
conteúdo;
Aulaexpositiva;
Palestras;
Filmes, documentários;
Aula de campo;
Seminários;
Produção de mapas conceituais;
Video conferência;
Produção e exposição de charges.

AVALIAÇÃO
Avaliação escrita e oral;
Relatórios;
MapasConceituais;
Seminários;
Paródias;
Produção e exposição
decharges

(EF07GE07) Analisar a influência e o Roda de conversa para instigar Avaliação escrita e oral;
saberes dos alunos a respeito do Relatórios;
papel das redes de transporte e
conteúdo a ser trabalhado;
Mapas Conceituais;
comunicação na configuração do
Análise de alguma situação Seminários;
território brasileiro.
proposta para introdução do Produção e exposição de charges
-Ciclo da industrialização no
conteúdo;
brasil
Aula expositiva;
(EF07GE08) Estabelecer relações
Palestras;
entre os processos de industrialização Filmes, documentários;
e
inovação
tecnológica
com
as
-Industrialização do Brasil e as
Seminários;
mudançassocioeconômicas
transformações socioeconômicas do Produção de
mapas
território brasileiro.
conceituais;
Video conferência;
Encenação teatral;
Produção e exposição de charges.
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Ensino Fundamental – Anos Finais:7ºAno IIITrimestre
UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS
DE
HABILIDADES
CONHECIMENTO
Mapas temáticos do (EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas
Brasil
temáticos e históricos com informações
Formas
de
demográficas e econômicas do Brasil
representação
e
(cartogramas), identificando padrões
pensamento espacial -Densidade demográfica espaciais, regionalizações e analogias
espaciais.
-Aspectos econômicos
(EF07GE10) Elaborar e interpretar gráficos de
do Brasil
barras, gráficos de setores e histogramas, com
base em dados socioeconômicos das regiões
brasileiras.

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
Roda de conversa para instigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a
ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Aula expositiva;
Palestras;
Filmes,documentários;
Seminários;
Produção de mapas conceituais;
Uso do laboratório de informática para
mediação da aprendizagem;
Utilização de mapas;
Video conferência.

Natureza, ambientes e Biodiversidade brasileira (EF07GE11) Caracterizar dinâmicas dos
qualidade de vida
componentes físico-naturais no território
nacional, bem como sua distribuição e
-Ecossistemas Brasileiros biodiversidade (Florestas Tropicais, Cerrados,
Caatingas, Campos Sulinos e Matas
deAraucária).
-Intervenção nos
ecossistemasbrasileiros (EF07GE12) Comparar unidades de
conservação existentes no Município de
residência e em outras localidades brasileiras,
-Unidades
de com base na organização do Sistema
conservação
Nacionalde Unidades de Conservação
(SNUC).

Roda de conversa para instigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a
ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Aula expositiva;
Palestras;
Filmes, documentários;
Aula decampo;
Seminários;
Produção de mapas conceituais;
Video conferência;
Produção e exposição de charges.

AVALIAÇÃO
Avaliação escrita e
oral;
Relatórios;
Mapas Conceituais;
Leitura e interpretação de
mapas
Seminários.

Avaliação escrita e
oral;
Relatórios;
Mapas Conceituais;
Seminários;
Maquetes;
Trabalho individual ou em
grupo.
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ÁREA DO CONHECIMENTO – CIÊNCIAS HUMANAS
COMPONENTE CURRÍCULAR: GEOGRAFIA 8ºAno ITrimestre
OBJETOS
DE HABILIDADES
CONHECIMENTO
Distribuição
da (EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão
população mundial e da população humana pelo planeta e os
O sujeito e seu lugar
principais fluxos migratórios em diferentes
deslocamentos
no mundo
períodos da história, discutindo os fatores
populacionais
históricos e condicionantes físico- naturais
associados à distribuição da população
humana pelos continentes.
UNIDADE
TEMÁTICA

(EF08GE02) Relacionar fatos e situações
representativas
da
história
Diversidade e dinâmica dasfamíliasdoMunicípioemquese localiza a
da população mundial e escola, considerando a diversidade e os
local
fluxos migratórios da população mundial.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

AVALIAÇÃO

Roda de conversa para instigar saberes dos
alunos a respeito do conteúdo a ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo;
Aula expositiva; Visitação a ambientes naturais;
Palestras; Filmes, documentários; Atividade de
sistematização.

Relatórios;
Avaliação escrita e
oral;
Avaliação dissertativa;
Seminários;
Trabalho individual ou
em grupo;
Mapa conceitual.
Roda de conversa para instigar saberes dos alunos Avaliação escrita
a respeito do conteúdo a ser trabalhado;
e oral;
Análise de alguma situação proposta para Relatórios;
introdução do conteúdo; Aulaexpositiva; Filmes Mapas Conceituais;
e documentários;
Seminários.
Construção de mapas conceituais; Seminários.

(EF08GE03)Analisar
aspectos
representativos
da
dinâmica
demográfica,considerando características da
população (perfil etário, crescimento
vegetativo e mobilidade espacial).
(EF08GE04) Compreender os fluxos de
migração na América Latina (movimentos
voluntários e forçados, assim como fatores e
áreas de expulsão e atração) e as principais
políticas migratórias da região.
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Ensino Fundamental – Anos Finais:8ºAno
UNIDADE OBJETOS DEHABILIDADES
PROCEDIMENTOS AVALIAÇÃO
TEMÁTICA CONHECIMENT
METODOLÓGICOS
O
Corporações e (EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o Roda de conversa para Avaliação
organismos
entendimento de conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para as situações instigar saberes dos escrita e
Conexões e internacionais e geopolíticas na América e na África e suas múltiplas regionalizações a partir do pós- guerra. alunos a respeito do oral;
escalas
conteúdo a ser Relatórios;
do Brasil na
trabalhado;
Mapas
ordem
(EF08GE06) Analisar a atuação das organizações mundiais nos processos de integração Análise de alguma
Conceituais;
econômica
cultural e econômica nos contextos americano e africano, reconhecendo, em seus lugares de situação proposta para
Seminários;
mundial
vivência, marcas desses processos.
introdução do conteúdo; Paródias;
Aulaexpositiva;
Produção e
(EF08GE07) Analisar os impactos geoeconômicos, geoestratégicos e geopolíticos da ascensão Palestras;
exposição de
dos Estados Unidos da América no cenário internacional em sua posição de liderança global e Filmes,documentários; charges
Seminários;
na relação com a China e o Brasil.
Produção de mapas
conceituais;
(EF08GE08) Analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e da África, Videoconferência;
assim como da potência estadunidense na ordem mundial do pós-guerra.
Produção e exposição de
charges.
(EF08GE09) Analisar os padrões econômicos mundiais de produção, distribuição e
intercâmbio dos produtos agrícolas e industrializados, tendo como referência os Estados Unidos
da América e os países denominados de Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).
(EF08GE10) Distinguir e analisar conflitos e ações dos movimentos 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 latinoamericano e o papel de organismos internacionais e regionais de cooperação nesses cenários.
(EF08GE12) Compreender os objetivos e analisar a importância dos organismos de integração
do território americano (Mercosul, OEA, OEI, Nafta, Unasul, Alba, Comunidade Andina,
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Aladi, entre outros)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
1025 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

UNIDADE OBJETOS DEHABILIDADES
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS AVALIAÇÃO
TEMÁTICA CONHECIMENT
O
Os diferentes (EF08GE13) Analisar a influência do desenvolvimento científico Roda de conversa para instigar saberes dos Avaliação escrita
e oral;
contextos e os e tecnológico na caracterização dos tipos de trabalho e na economia alunos a respeito do conteúdo a ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para Relatórios;
meios técnico e dos espaços urbanos e rurais da América e da África.
Mundo do
introdução do conteúdo; Aula expositiva; Mapas Conceituais;
tecnológico na
trabalho
Palestras; Filmes,documentários; Seminários; Seminários;
produção
(EF08GE14) Analisar os processos dedesconcentração, Produção
de
mapas conceituais; Produção
e
descentralização e recentralização das atividades econômicas a Videoconferência; Encenação teatral;
exposição de
partir do capital estadunidense e chinê sem diferentes regiões no Produção e exposição de charges.
charges
mundo, com destaque para o Brasil.
Transformações (EF08GE15) Analisar a importância dos principais recursos Roda de conversa para instigar saberes dos Avaliação escrita
alunos a respeito do conteúdo a ser e oral;
do espaço na hídricos da America Latina (Aquífero Guarani, Bacias do rio da
trabalhado;
Relatórios;
sociedade
Prata, do Amazonas e do Orinoco, sistemas de nuvensna
Análise de alguma situação proposta para Mapas
Amazônia e nos Andes, entre outros) e discutir os desafios
introdução do conteúdo;
Conceituais;
urbano-industrial relacionados à gestão e comercialização da água.
Aula expositiva; Palestras;
Seminários;
na América Latina
Filmes,documentários;
Produção
e
(EF08GE16) Analisar as principais problemáticas comuns às Seminários;
exposição
de
charges
grandes cidades latino-americanas, particularmente aquelas Produção de mapas conceituais;
relacionadas à distribuição, estrutura e dinâmica da população e às Videoconferência;
Produção e exposição de charges.
condições de vida e trabalho.
(EF08GE17) Analisar a segregação socioespacial em ambientes
urbanos da América Latina, com atenção especial ao estudo de
favelas, alagados e zona de riscos.
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IIITrimestre

AVALIAÇÃO
OBJETOS
DEHABILIDADES
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
CONHECIMENTO
Cartografia: anamorfose, (EF08GE18) Elaborar mapas ou outras formas de Roda de conversa para instigar saberes dos Avaliação escrita
alunos a respeito do conteúdo a ser
e oral;
Formas de croquis e mapas temáticos da representação cartográfica para analisar as redes e as
trabalhado;
Relatórios;
representação América e África
dinâmicas urbanas e rurais, ordenamento territorial,
Análise de alguma situação proposta para Mapas Conceituais;
e pensamento
contextos culturais, modo de vida e usos e ocupação
introdução do conteúdo; Aula expositiva; Leitura e interpretação
espacial
de solos da África e América.
Palestras; Filmes, documentários;
de mapas
Seminários;
Seminários.
(EF08GE19) Interpretar cartogramas, mapas
esquemáticos (croquis) e anamorfoses geográficas Produção de mapas conceituais; Uso do
com informações geográficas acerca da África e laboratório de informática para mediação da
aprendizagem; Utilização de mapas;
América.
Video conferência.
Identidades e
(EF08GE20) Analisar características de países e Roda de conversa para instigar saberes dos Avaliação escrita e oral;
Natureza,
Interculturalidades regionais: grupos de países da América e da África no que se alunos a respeito do conteúdo a sertrabalhado; Relatórios;
ambientes
e Estados Unidos da América, refere aos aspectos populacionais, urbanos, políticos Análise de alguma situação proposta para Mapas Conceituais;
e econômicos, e discutir as desigualdades sociais e introdução do conteúdo;
qualidade de América espanhola e
Seminários;
econômicas e as pressões sobre a natureza e suas Aulaexpositiva;
vida
Maquetes;
portuguesa e África
riquezas (sua apropriação e valoração na produção e Palestras;
Trabalho individual ou
circulação), o que resulta na espoliação desses povos. Filmes, documentários;
em grupo.
Aula decampo;
(EF08GE21) Analisar o papel ambiental e territorial Seminários;
da Antártica no contexto geopolítico,
sua
Produção de mapas conceituais;
relevância para os países da América do Sul e seu Videoconferência;
valor como área destinada à pesquisa e à Produção e exposição de charges.
compreensão do ambiente global.
Diversidade ambiental e as (EF08GE22) Identificar
os principais Roda de conversa para instigar saberes dos Avaliação escrita e
transformações nas paisagens recursos naturais dos países da América Latina,
alunos a respeito do conteúdo a ser oral;
na América Latina
trabalhado;
Relatórios;
analisando seu uso para a produção de matéria-prima
Mapas Conceituais;
e energia e sua relevância para a cooperação entre
os países do Mercosul.
UNIDADE
TEMÁTICA
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Análise de alguma situação proposta Seminários;
para introdução do conteúdo;
Maquetes;
Aula expositiva;
Trabalho individual ou em
Palestras;
grupo.
Filmes, documentários;
Aula de campo;
Seminários;
Produção de mapas conceituais;
Palestras;
(EF08GE24) Analisar as principais Maquetes;
características produtivas dos países Videoconferência;
latinoamericanos
(como Produção e exposição de charges.
exploração mineral na Venezuela;
agricultura de alta especialização e
exploração mineira no Chile;
circuito da carne nos pampas
argentinos e no Brasil; circuito da
cana-de-açúcar em Cuba; polígono
industrial do sudeste brasileiro e
plantações de soja no centro-oeste;
maquiladoras mexicanas, entre
outros).
(EF08GE23) Identificar paisagens
da América Latina e associá-las, por
meio da cartografia, aos diferentes
povos da região, com base em
aspectos da geomorfologia, da
biogeografia e da climatologia.
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ITrimestre

ÁREA DO CONHECIMENTO – CIÊNCIAS HUMANAS
COMPONENTE CURRÍCULAR: GEOGRAFIA
UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS
CONHECIMENTO

DE

HABILIDADES

EF09GE01) Analisar
criticamente de que forma a
O sujeito e seu lugar A hegemonia europeia
hegemonia europeia foi exercida
no mundo
economia, na
na política em várias regiões do planeta,
cultura.
ena
notadamente em situações de
conflito, intervenções militares
e/ou influência cultural em
diferentes tempos e lugares.

Corporações e organismos
internacionais.

(EF09GE02) Analisar a atuação
das corporações internacionais e
das organizações econômicas
mundiais na vida da população
emrelaçãoaoconsumo, àcultura e à
mobilidade.

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
Roda de conversa para instigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Aula expositiva;
Palestras;
Filmes;
documentários;
Seminário;
Atividade de sistematização.
Roda de conversa para instigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Aula expositiva;
Filmes e documentários;
Construção de mapas conceituais;
Seminários.

AVALIAÇÃO

Relatórios;
Avaliação escrita e oral;
Avaliação dissertativa;
Seminários;
Trabalho individual ou em
grupo;
Seminário;
Mapa conceitual.

Avaliação escrita oral; e
Relatórios;
Produção textual;
Seminários.
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As manifestações culturais na (EF09GE03) Identificar
formação populacional
diferentes manifestações
culturais de minorias étnicas
como forma de compreender a
multiplicidade cultural na escala
mundial, defendendo o princípio
do respeito às diferenças.

Roda de conversa para instigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Aula expositiva;
Palestras;
Filmes;
documentários;
Seminário;
Atividade de sistematização.

Relatórios;
Avaliação escrita e oral;
Avaliaçãodissertativa;
Seminários;
Trabalho individual ou em
grupo;
Seminário;
Mapa conceitual.

Integração mundial
e (EF09GE05) Analisar fatos e
suas
interpretações: situações para compreender a
globalização e mundialização integração mundial (econômica,
política e cultural), comparando
as diferentes interpretações:
globalização e mundialização.

Relatórios;
Avaliação escrita e oral;
Avaliação dissertativa;
Seminários;
Trabalho individual ou em
grupo;
Seminário;
Mapa conceitual.

A divisão do mundo
Ocidente e Oriente

Roda de conversa para instigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Aula expositiva;
Palestras;
Filmes;
documentários;
Seminário;
Mapa conceitual;
Atividade de sistematização.
em (EF09GE06) Associar ocritério
Roda de conversa para instigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a ser
dedivisão do mundo em
Ocidente e Oriente com o Sistema trabalhado;
Colonial implantado pelas potências
europeias.

Relatórios;
Avaliação escrita e
oral;
Avaliação dissertativa;
Seminários;

(EF09GE04) Relacionar
diferenças de paisagens aos
modos de viver de diferentes
povos na Europa,
Ásia e
Oceania, valorizando
identidades e interculturalidades
regionais.
Conexões e escalas
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Análise de alguma situação proposta Trabalho individual ou em
para introdução do conteúdo;
grupo;
Aula expositiva;
Seminário;
Palestras;
Mapa conceitual.
Filmes;
documentários;
Seminário;
Pesquisa;
Atividade de sistematização.

Ensino Fundamental – Anos Finais:9ºAno

UNIDADE
TEMÁTICA

Conexões e escalas

OBJETOS
DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

IITrimestre

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS

Roda de conversa para instigar saberes
(EF09GE07) Analisar
os
dos alunos a respeito do conteúdo a
componentes físico-naturais da Eurásia
ser trabalhado;
Intercâmbios históricos e e os determinantes históricoculturais entre Europa, Ásia geográficos de sua divisão em Europa e Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
e Oceania
Ásia.
Aula expositiva;
Palestras;
Filmes, documentários;
(EF09GE08) Analisar transformações Seminários;
territoriais, considerando o movimento Produção de mapas conceituais;
de fronteiras, tensões, conflitos e Videoconferência;
múltiplas regionalidades na Europa, na Produção e exposição de charges.
Ásia e na Oceania.

AVALIAÇÃO

Avaliação escrita e oral;
Relatórios;
Mapas Conceituais;
Seminários;
Paródias;
Produção e exposição de
charges
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(EF09GE09) Analisar características de
países e grupos de países europeus,
asiáticos e da Oceania em seus aspectos
populacionais, urbanos, políticos e
econômicos, e discutir suas
desigualdades sociais e econômicas e
pressões sobre seus ambientes físiconaturais.

Mundo do trabalho

(EF09GE10) Analisar os impactos do Roda de conversa para instigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a
processo de industrialização na
ser trabalhado;
Transformações do espaço na produção e circulação de produtos e
sociedade urbano-industrial culturas na Europa, na Ásia e na Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Oceania.
Aula expositiva;
Palestras;
Filmes, documentários;
(EF09GE11) Relacionar as mudanças Seminários;
técnicas e científicas decorrentes do Produção de mapas conceituais;
processo de industrialização com as Videoconferência;
transformações no trabalho em Encenação teatral;
diferentes regiões do mundo e suas Produção e exposição de charges.

Avaliação escrita e oral;
Relatórios;
Mapas Conceituais;
Seminários;
Produção e exposição de
charges

consequências no Brasil.
Cadeias industriais e
inovação no uso dos recursos
naturais e matériasprimas

(EF09GE12)Relacionar o processode Roda de conversa para instigar saberes Avaliação escrita
dos alunos a respeito do conteúdo a Relatórios;
urbanização às transformações da
ser trabalhado;
Mapas Conceituais;
produção agropecuária, à expansão do
desemprego estrutural e ao papel
crescente do capital financeiro em
diferentes países, com destaque para o
Brasil.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

e oral;

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
1032 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

(EF09GE13) Analisar a importância da
produção agropecuária na sociedade
urbano-industrial ante o problema da
desigualdade mundial de acesso aos
recursos alimentares e à matéria-prima.

Análise de alguma situação proposta Seminários;
para introdução do conteúdo;
Produção e
Aula expositiva;
decharges
Palestras;
Filmes,documentários;
Seminários;
Produção de mapas conceituais;
Videoconferência;
Produção e exposição de charges.

Ensino Fundamental – Anos Finais:9ºAno

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS
CONHECIMENTO

DE

Formas
representação
pensamento
espacial

Leitura e elaboração de mapas
de temáticos, croquis e outras
e formas de representação para
analisar
informações
geográficas

HABILIDADES

(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

exposição

IIITrimestre

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
Roda de conversa para instigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a
ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Aulaexpositiva;
Palestras;
Filmes, documentários;
Seminários;

AVALIAÇÃO

Avaliação escrita e oral;
Relatórios;
MapasConceituais;
Leitura e interpretação de
mapas
Seminários.
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e Produção de mapas conceituais;
Uso do laboratório de informática para
mediação da aprendizagem;
Utilização de mapas;
Videoconferência.
(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.
desigualdades sociopolíticas
geopolíticas mundiais.

Diversidade ambiental e as (EF09GE16) Identificar e comparar
Natureza, ambientes e transformações nas paisagens diferentes domínios morfoclimáticos
qualidade de vida
na Europa, naÁsia e na da Europa, da Ásia e da Oceania.
(EF09GE17)
Explicar
as
Oceania.
características físico-naturais e a
forma de ocupação e usos da terra em
diferentes regiões da Europa, da Ásia
e da Oceania.

Roda de conversa para instigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a
ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Aulaexpositiva;
Palestras;
Filmes,documentários;
Aula decampo;
(EF09GE18) Identificar e analisar as Seminários;
cadeias industriais e de inovação e as Produção de mapas conceituais;
conseqüências dos usos de recursos
Videoconferência;
naturais e das diferentes fontes de Produção e exposição de charges.
energia (tais como termoelétrica,
hidrelétrica, eólica e nuclear) em
diferentes países.

Avaliação escrita e oral;
Relatórios;
Mapas Conceituais;
Seminários;
Maquetes;
Trabalho individual ou em
grupo.
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7.11 História

Não raro, professores e professoras de História são questionados sobre o porquê de ensinar e aprender
História durante os anos da Educação Básica. Estudantes se questionam sobre a importância de se
estudar acontecimentos que precedem, muitas vezes, ao seu nascimento, e/ou o entendimento do
seu lugar no mundo. Muito embora o ensino de História nas escolas passe por ressignificações e as
rupturas em relação a este componente curricular sejam sen- síveis, tanto nas formações de
professores e professoras, nos diver- sos documentos curriculares, quanto na produção de material didático e/ou nas metodologias adotadas em sala de aula, pensamentos e questionamentos
como estes refletem permanên- cia na concepção de ensino.

7.11.1Texto Introdutório

Ao historicizar o ensino de História, compreende-se que este, as- sim como seus objetos de estudos,
é fruto da produção humana e por isso se localiza no tempo e no espaço. Responder o porquê en- sinar
e/ou estudar História é uma oportunidade de historiar o co- nhecimento histórico e sua produção, bem
como auxiliar os/as es- tudantes a compreenderem as continuidades e rupturas que marcam a
sociedade na qual eles estão inseridos, além de pensar o papel de cada sujeito no processo histórico.

Na sociedade marcada pela informação rápfundamental, é pensado de modo a, progressivamente,
favorecer a compreensão dos limites e ambiguidades da condição humana. E para isso, durante os
anos iniciais, é pautado pela concepção do eu, do outro e do nós, pela valorização de outros modos
de viver, pela visão crítica da comunidade em que se está inserido. De modo que, nos anos finais, seja
possível comparar outras formas/organização de vida e social, para que a compreensão das diferenças
seja algo possível, respeitando a pluralidade cultural e autonomia dos povos.

Desse modo, o ensino de História parte da perspectiva da inclusão, para atender à subjetividade e
especificidades desses sujeitos, garan- tindo o reconhecimento das identidades e acolhendo a
diversidade das formas de aprender e ensinar.ida, por vezes instantânea, o ensino de História, ao longo
dos nove anos do ensino. No Ensino Fundamental, o ensino de história deve ter caráter transformador, despertando o estudante para a condição de sujeitos que fazem História ao longo do tempo
e dos espaços. Os objetos de co- nhecimento devem estar voltados para a reflexão de conceitos sobre a atividade cotidiana, sobre o tempo e sobre o sujeito histórico. Partindo desse princípio, a História
se tornar e levante para a construção das identidades sociais e é responsável pela construção de
repertórios de atuação e compreensão da realidade.
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Aprender e ensinar História, ao longo do Ensino Fundamental e, espe- cialmente em suas séries
iniciais, não se afasta da leitura de mundo ou da leitura das palavras.São processos, leitura e
letramento entrelaça- dos e indissociáveis das práticas sociaisque constroem relações de identidade.
Suas implicações no ensino de História estão intrinsecamente ligadas à habilidade de leitura
proficiente. Músicas, pinturas, fotografias, textos literários, diários, todos são fontes de pesquisa histórica e potenciais recursos pedagógicos que devem ser valorizados como habilidades a serem
construídas no processo de desenvolvimento da compreensão leitora no ensino de História. A história
ensinada exige do professor competências que transitam entre a escrita, a leitu- ra e a oralidade,
criando sentido no letramento histórico.

Partindo da compreensão do desenvolvimento integral da pessoa, afinal, esse/a estudante não é a soma
de direitos e necessidades, é, antes de tudo, um indivíduo com muitas potencialidades e que pre- cisa
encontrar na escola espaço e tempo para desenvolvê-las.

7.11.2 Competências Gerais para o Ensino de História durante os nove anos do Ensino
Fundamental

1.

Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e 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;

2.

Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacio- nando acontecimentos e

processos de transformação e manu- tenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais,
bem como problematizar os significados das lógicas de organi- zação cronológica;

3.

Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposi- ções em relação a documentos,

interpretações e contextos his- tóricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mí- dias,
exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito;

4.

Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com

relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se, criticamente, com base em princí- pios éticos,
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários;

5.

Analisar e compreender o movimento de populações e mer- cadorias, no tempo e no espaço,
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e seus significados históri- cos, levando em conta o respeito e a solidariedade com as diferentes
populações;

6.

Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção

historiográfica;

7.

Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e co- municação de modo crítico,

ético e responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais.
Na etapa do Ensino Fundamental, o ensino de História, focado em competências e habilidades, busca
desenvolver a capacidade de lidar com a informação por meio de processos que levem à sua
apropriação, transpondo-as para novas situações e assim garantindo o apren- dizado. Trabalhar por
meio de competências, na História, é trabalhar a compreensão e apropriação de conceitos. Para tanto,
é preciso re- conhecer o estudante como sujeito ativo no processo de aprendiza- gem, que traz um
conhecimento histórico para além da escola, fruto de sua experiência de vida. A preocupação é que
o processo de ensi- no-aprendizagem seja vocacionado para o desenvolvimento e preparação dos
estudantes para os desafios do século XXI.
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7.11.3 Organizador Curricular
Ensino Fundamental – Anos Finais:6ºAno ITrimestre
ÁREA DO CONHECIMENTO – CIÊNCIAS HUMANAS
COMPONENTE CURRÍCULAR: HISTORIA
UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

História: tempo, espaço e
formas de registros

HABILIDADES

A questão do tempo, sincronias e
(EF06HI01) Identificar diferentes formas
diacronias: reflexões sobre o sentido de compreensão da noção de tempo e de
das cronologias.
periodização dos processos históricos
(continuidades e rupturas).

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
Roda de conversa para instigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a
ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Aula expositiva;
Exploração do conteúdo em estudo por
meio de pesquisas de forma coletiva
e individual utilizando os diversos
meios tecnológicos;
Elaboração, produção e exposição
de documentários, video
conferências e materiais audio
visuais;
Aula de campo em visitas a espaços
históricos; Representação gráfica do
tempo;
Exploração dos textos didáticos e
paradidáticos.

AVALIAÇÃO

Análise de relato oral e escrita;
Apresentação de pesquisas;
Atividades avaliativas orais e/ou
escritas;
Seminário;
Construção de linha do tempo.
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Formas de registro da história e da (EF06HI02) Identificar a gênese
produção do conhecimento histórico. da produção do saber histórico e
analisar o significado das fontes
que originaram determinadas
formas de registro em sociedades
e épocas distintas.

Roda de conversa para instigar saberes dos
alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo;
Aula expositiva;
Exploração do conteúdo em estudo por meio de
pesquisas de forma coletiva e individual
utilizando os diversos meios tecnológicos;
Elaboração, produção e exposição
de documentários, videoconferências
e
materiais audio visuais;
Aula de campo em visitas a espaço históricos;
Representação gráfica do tempo;
Exploração dos textos didáticos e
paradidáticos.

As origens da humanidade, seus (EF06HI03) Identificar as
deslocamentos e os processos de hipóteses científicas sobre o
sedentarização.
surgimento da espécie humana e
sua historicidade e analisar os
significados dos mitos de
fundação.
(EF06HI04)
Descrever
modificações da natureza e da
paisagem realizadas por diferentes
tipos de sociedade, com destaque
para os povos indígenas e
quilombolas, e discutir a natureza
e a lógica das transformações
ocorridas.

Roda de conversa para instigar saberes dos
alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo;

Análise de relatos oral e escrita;
Apresentação de pesquisas;
Atividades avaliativas orais e/ou
escritas;
Seminário;
Construção de linha do tempo.

Análise de relato oral e escrita;
Apresentação de pesquisas;
Atividades avaliativas orais e/ou
escritas;

Aula expositiva;
Seminário;
Exploração do conteúdo em estudo por meio de Construção de linha do tempo.
pesquisas de forma coletiva e individual
utilizando os diversos meios tecnológicos;
Elaboração, produção e exposição
de documentários, videoconferências
e
materiais audiovisuais;
Aula de campo em visitas a espaços históricos;
Representação gráfica do tempo;
Exploração dos textos didáticos e
paradidáticos.
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Ensino Fundamental – Anos Finais:6ºAno

IITrimestre

ÁREA DO CONHECIMENTO – CIÊNCIAS HUMANAS
COMPONENTE CURRÍCULAR: HISTORIA
UNIDADE
TEMÁTICA
A invenção
do
mundo clássico e o
contraponto
com
outras sociedades

OBJETOS DE
CONHECIMENTO
Povos da Antiguidade na África
(egípcios), no Oriente Médio
(mesopotâmicos) e nas Américas
(pré-colombianos)

HABILIDADES

(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.

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
Roda de conversa para instigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a
ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Aula expositiva;

AVALIAÇÃO

Debates com base nos estudos
desenvolvidos;
Fichas síntese do conteúdo
estudado;
Análise de relatos oral e escrita;
Apresentação de pesquisas;
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Os povos indígenas originários do
atual território brasileiro e seus
hábitos culturais e sociais

(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.

Introdução e exploração do conteúdo
proposto com base nos livros
didáticos e diversas fontes textuais
(revistas, jornais,etc.);
Utilização de recursos tecnológicos
para aprofundamento dos
conteúdos em estudo;
Exploração dos textos didáticos e
paradidáticos.

Atividades
avaliativas orais
e/ou escritas.

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.

Roda de conversa para instigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a
ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Aula expositiva;
Introdução e exploração do conteúdo
proposto com base nos livros
didáticos e diversas fontes textuais
(revistas, jornais, etc.);
Utilização de recursos tecnológicos
para maprofundamento dos
conteúdos em estudo;
Exploração dos textos didáticos e
paradidáticos.

Debates com base nos estudos
desenvolvidos;
Fichas síntese do conteúdo
estudado;
Análise de relatos - oral e/ou escrito;
Apresentação de pesquisas;
Atividades avaliativas orais e/ou
escritas.

(EF06HI10) Explicar a formação da
Grécia Antiga, com ênfase na formação da
As noções de cidadania e política na pólis e nas transformações políticas,
Grécia e em Roma
sociais e culturais.

Roda de conversa para instigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a
ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Aula expositiva;

Análise das produções orais
eescritas;
Observação da criticidade na
elaboração e socialização dos
instrumentos utilizados;
Atividades escritas e orais;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
1041 - Ano XIII - Nº 2917

Lógicas de
organização política

Riachão das Neves

Domínios e expansão das culturas (EF06HI11) Caracterizar o processo de
grega e romana
formação da Roma Antiga e suas
configurações sociais e políticas nos
Significados do conceito de “império” períodos monárquico e republicano.
e as lógicas de conquista, conflito e
negociação dessa forma de
organização política
(EF06HI12) Associar o conceito de
cidadania a dinâmicas de inclusão e
exclusão na Grécia e Roma antigas.
As diferentes formas de organização
política na África: reinos,
impérios,cidades-estados
e (EF06HI13) Conceituar “império” no
sociedades linhageiras ou aldeias
mundo antigo, com vistas à análise das
diferentes formas de equilíbrio e
A fragmentação do poder político na desequilíbrio entre as partes envolvidas.
Idade Média.
A passagem do mundo antigo para o (EF06HI14) Identificar e analisar
mundo medieval
diferentes formas de contato, adaptação
ou exclusão entre populações em
diferentes tempos e espaços.

Aulas dialogadas e expositivas;
Exploração de conteúdos relacionando
conceitos entre o passado e o
presente, a partir de rodas de
conversas, debates,etc.;
Exposição, elaboração e socialização de
charges e imagens relacionadas ao
conteúdo;
Exploração dos textos didáticos e
paradidáticos;

Roda de conversa para instigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a
ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Aula expositiva;
Introdução e exploraçãodo
conteúdo proposto com base nos
livros didáticos e diversas fontes
textuais (revistas, jornais,etc.);
Utilização de recursos tecnológicos
para aprofundamento dos
conteúdos em estudo;
Exploração dos
textos
didáticos e paradidáticos.

Debates com base nos estudos
desenvolvidos;
Fichas síntese do conteúdo
estudado;
Análise de relatos - oral e/ou escrito;
Apresentação de pesquisas;
Atividades avaliativas orais e/ou
escritas.
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O Mediterrâneo como espaço de
(EF06HI15) Descrever as dinâmicas de
interação entre as sociedades da
circulação de pessoas, produtos e culturas
Europa, da África e do Oriente Médio no Mediterrâneo e seu significado.

Ensino Fundamental – Anos Finais:6ºAno

Roda de conversa para instigar saberes
dos alunos arespeitodoconteúdoaser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Aula expositiva;
Introdução e exploração do conteúdo
proposto com base nos livros
didáticos e diversas fontes textuais
(revistas, jornais,etc.);
Utilização de recursos tecnológicos
para aprofundamento dos
conteúdos em estudo;
Exploração dos textos didáticos e
paradidáticos.

Debates com base nos estudos
desenvolvidos;
Fichas síntese do conteúdo
estudado;
Análise de relatos - oral e/ouescrito;
Apresentação de pesquisas;
Atividades avaliativas orais e/ou
escritas.

IIITrimestre

ÁREA DO CONHECIMENTO – CIÊNCIAS HUMANAS
COMPONENTE CURRÍCULAR: HISTORIA

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS

AVALIAÇÃO
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- Senhores e servos no mundo
Trabalho e formas de antigo e no medieval;
organização social e
- Escravidão e trabalho livre em
cultural
diferentes temporalidades e espaços
(Roma Antiga, Europa medieval e
África);
- Lógicas
comerciais na
Antiguidade romana e no mundo
medieval;

O papel da religião cristã, dos
mosteiros e da cultura na Idade
Média;

(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.

(EF06HI18) Analisar o papel da
religião cristã na cultura e nos
modos de organização social no
período medieval.

Roda de conversa para instigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo;
Aula expositiva;
Apresentação e explicação dos conteúdos
em estudo;
Exploração dos textos didáticos e
paradidáticos;
Confecção e utilização de jogos didáticos
de maneira coletiva, primando a
contextualidade;
Apresentação estrutural e produção de
histórias em quadrinhos contemplando
o tema em estudo;
Elaboração e socialização de mapas
conceituais.
Seminário.
Roda de conversa para instigar saberes dos
alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo;
Aula expositiva;
Introdução e exploração do conteúdo
proposto combase nos livros didáticos e
diversas fontes textuais (revistas, jornais,
etc.);
Utilização de
recursos tecnológicos
para aprofundamento dos conteúdos
em estudo;
Exploração dos textos didáticos e
paradidáticos.

Atividades escritas e orais;
Produção textual;
Sistematização das atividades;
Mapasconceituais;
Seminário;

Debates com base nos estudos
desenvolvidos;
Fichas síntese do conteúdo
estudado;
Análise de relatos-oral e/ou
escrito;
Apresentação de pesquisas;
Atividades avaliativas orais e/ou
escritas.
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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.

Roda de conversa para instigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo;
Aula expositiva;
Introdução e exploração do conteúdo
proposto com base nos livros didáticos
e diversas fontes textuais (revistas,
jornais,etc.);
Utilização de recursos tecnológicos para
aprofundamento dos conteúdos em
estudo;
Exploração dos textos didáticos e
paradidáticos.
Palestras;
Documentário;
Seminário.

Debates com base nos estudos
desenvolvidos;
Fichas síntese do conteúdo
estudado;
Análise de relatos-oral e/ou
escrito;
Apresentação de pesquisas;
Atividades avaliativas orais e/ou
escritas.
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ITrimestre

ÁREA DO CONHECIMENTO – CIÊNCIAS HUMANAS
COMPONENTE CURRÍCULAR: HISTORIA
UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

O mundo moderno e a
A construção da
ideia
conexão entre
de modernidade e seus impactos na
sociedades africanas, concepção de História.
americanas e
A ideia de “Novo Mundo” frente ao
europeias
Mundo Antigo: permanências e rupturas
de saberes e práticasna
emergência do mundo moderno.

HABILIDADES

(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.

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
Roda de conversa para instigar saberes dos
alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo;
Aulas dialogadas e expositivas sobre o
sentido do estudo da modernidade e seus
impactos, a partir do conhecimento prévio
da disciplina em estudo;
Exploração do conteúdo por meio de
pesquisas de forma coletiva e individual
utilizando os diversos meios tecnológicos;
Exploração dos textos didáticos e
paradidáticos;
Representação gráfica do tempo, com base
em pesquisas desenvolvidas durante o
estudo do tema proposto, utilizando
diversos recursos (internet, livros, revistas,
estudo de campo etc.);
Web conferências;
Utilização do laboratório de informática e
internet para exploração do conteúdo;
Relato oral.

AVALIAÇÃO

Relato oral e escrito;
Debate;
Prova orale/ou escrita;
Apresentação de pesquisas;
Construção de linha do tempo;
Observação e registro por parte
do professor.
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Saberes dos povos africanos
e pré- colombianos
expressos na cultura
material e imaterial

(EF07HI03) Identificar aspectos e
processos específicos das
sociedades africanas e americanas
antes da chegadados europeus,
com destaque para as formas de
- Período em que o povo organização social e o
africano chegou à Bahia e desenvolvimento de saberes e
suas influências na cultura técnicas.
do estado.

Humanismos,
Humanismos: uma nova
Renascimentos e o Novo visão de ser humano e de
Mundo
mundo
Renascimentos artístico e
culturais

(EF07HI04) Identificar as
principais características dos
Humanismos e dos
Renascimentos e analisar seus
significados.

Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a respeito do
conteúdo a ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para introdução do
conteúdo;
Aula expositiva;
Exploração do conteúdo em estudo por meio de pesquisas de
forma coletiva e individual utilizando os diversos meios
tecnológicos;
Elaboração, produção e exposição de documentários,
videoconferências e materiais audiovisuais;
Aula de campo em visitas a espaços históricos;
Representação gráfica do tempo;
Exploração dos textos didáticos e paradidáticos.

Análise de relatos oral e
escrita;
Apresentação de
pesquisas;
Atividades avaliativas orais
e/ou escritas;
Seminário;
Construção de linha do
tempo.

Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a respeito do
conteúdo a ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para introdução do
conteúdo;
Aula expositiva;
Exploração do conteúdo em estudo por meio de pesquisas de
forma coletiva e individual utilizando os diversos meios
tecnológicos;
Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a respeito
do conteúdo a ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para introdução do
conteúdo;
Aula expositiva;
Elaboração, produção e exposição de documentários,
videoconferências e materiais audiovisuais;
Aula de campo em visitas a espaços históricos;
Representação gráfica do tempo;
Exploração dos textos didáticos e paradidáticos.

Análise de relatos - oral e
escrita;
Apresentação de
pesquisas;
Atividades avaliativas orais
e/ou escritas;
Seminário;
Construção de linha do
tempo.
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IITrimestre

ÁREA DO CONHECIMENTO – CIÊNCIAS HUMANAS
COMPONENTE CURRÍCULAR: HISTORIA
UNIDADE
TEMÁTICA
Humanismos,
Renascimentos e o Novo
Mundo

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

(EF07HI05) Identificar e relacionar
as vinculações entre as reformas
Reformas religiosas: a religiosas e osprocessos culturais e
cristandade fragmentada sociais do período moderno na
Europa e na América.

As descobertas científicas (EF07HI06)
Comparar
as
e a expansão marítima navegações no Atlântico e no
Pacífico entre os séculos XIV e
XVI.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

AVALIAÇÃO

Introdução e exploração do conteúdo proposto com base Atividades orais
e
nos livros didáticos e diversas fontes textuais (revistas,
escritas;
jornais,etc.);
Debates com base nos estudos
desenvolvidos;
Utilização de recursos tecnológicos para aprofundamento
Elaboração ou exposição de
dos conteúdos em estudo;
fichas com síntese
do
Exploração dos textos didáticos e paradidáticos;
conteúdo aplicado;
Entrevistas com moradores locais em busca de
Elaboração de mapas, livros,
informaçõespara construção de livros, portfólios, etc.
portfólios,etc.
Atividade avaliativa oral, escrita
ou de consulta.
Análise de relatos
- oral e
Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a
escrita;
respeito do conteúdo a ser trabalhado;
Apresentação de pesquisas;
Análise de alguma situação proposta para introdução
Atividades avaliativas orais e/ou
do conteúdo;
escritas;
Aula expositiva;
Exploração do conteúdo em estudo por meio de pesquisas Seminário;
de forma coletiva e individual utilizando os diversos Construção de linha do tempo.
meios tecnológicos;
Elaboração, produção e exposição
de
documentários, videoconferências e materiais
audiovisuais;
Aula de campo em visitas a espaços históricos;
Representação gráfica do tempo;
Exploração dos
textos
didáticos
e
paradidáticos.
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A organização do poder e
as dinâmicas do
mundo colonial
americano

A formação e o
funcionamento das
monarquias europeias:
a lógica da
centralização política
E os conflitos na
Europa

(EF07HI07) Descrever os processos
de formação e consolidação das
monarquias e suas principais
características com vistas à
compreensão das razões da
centralização política.

Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a respeito
do conteúdoa ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para introdução do
conteúdo;
Aula expositiva;
Exploração do conteúdo em estudo por meio de pesquisas
de forma coletiva e individual utilizando os diversos
meios tecnológicos;
Elaboração, produção e exposição
de
documentários, videoconferências e materiais
audiovisuais;
Aula de campo em visitas a espaços históricos;
Representação gráfica do tempo;
Exploração dos
textos didáticos e paradidáticos.

Ensino Fundamental – Anos Finais:7ºAno

Análise de relatos oral e escrita;
Apresentação pesquisas;
Atividades avaliativas orais e/ou
escritas;
Seminário;
Construção de linha do tempo.

IIITrimestre

ÁREA DO CONHECIMENTO – CIÊNCIAS HUMANAS
COMPONENTE CURRÍCULAR: HISTORIA
UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS
DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

AVALIAÇÃO

A organização do A conquista da América: (EF07HI08) Descrever as formas de
poder e as dinâmicas do domínios eresistências.
organização das sociedades americanas
mundo
colonial
no tempo da conquista com vistas à
americano
Império: a grande expansão compreensão dos mecanismos de
das fronteiras.
alianças, confrontos e resistências.

Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a respeito do Atividades orais
e
conteúdo a ser trabalhado;
escritas;
Análise de alguma situação proposta para introdução do conteúdo;
Debates com base nos estudos
Introdução e exploração do conteúdo proposto com base nos livros
desenvolvidos;
didáticos e diversas fontes textuais (revistas, jornais, etc.);
Elaboração ou exposição de
Utilização de recursos tecnológicos para aprofundamento
dos
fichas com síntese do
conteúdos em estudo (filmes, vídeos, documentários, etc.);
conteúdo aplicado;
(EF07HI09) Analisar os diferentes Confecção e utilização de jogos didáticos de maneira coletiva, primando Pesquisa
e apresentação;
impactos da conquista europeia da
Avaliação com consulta ou
a contextualidade;
América para as populações ameríndias e Exposição, análise e reflexão em torno de imagens relacionadas ao
oral;
identificar as formas de resistência.
Confecção de painel ou cartaz.
conteúdo;
Exploração dos textos didáticos e paradidáticos
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A estruturação dos
vice-reinos nas
Américas

EF07HI10) Analisar, com base em
documentos históricos, diferentes
interpretações sobre as (dinâmicas das
sociedades americanas no período
colonial.

Resistências, invasões e (EF07HI11) Analisar a formação
expansão na América histórico-geográfica do território da
portuguesa
América portuguesa por meio de
mapas históricos.

Lógicas
comerciais e
mercantisda

(EF07HI12) Identificar a distribuição
territorial da população brasileira, em
diferentes épocas, considerando a
diversidade étnico-cultural (indígena,
africana, europeia e asiática).
Aslógicasmercantiseod (EF07HI13) Caracterizar a ação dos
omínio europeu sobre europeus e suas lógicas mercantis
os mares e o
visando ao domínio no mundo
contraponto Oriental atlântico.

modernidade
(EF07HI14) Descrever as dinâmicas
comerciais das sociedades americanas
e africanas e analisar suas interações
com outras sociedades do Ocidente e
do Oriente.

Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a respeito
do conteúdo a ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para introdução do
conteúdo;
Introdução e exploração do conteúdo proposto com base nos
livros didáticos e diversas fontes textuais (revistas,
jornais,etc.);
Utilização de recursos tecnológicos para
aprofundamento dos conteúdos em estudo(filmes, vídeos,
documentários,etc.);
Confecção e utilização de jogos didáticos de maneira coletiva,
primando a contextualidade;
Exposição, análise ereflexão em torno de imagens relacionadas
ao conteúdo;
Exploração dos textos didáticos e paradidáticos.

Atividades orais e escritas;
Debates com base nos estudos
desenvolvidos;
Elaboração ou exposição de
fichas com síntese do conteúdo
aplicado;
Pesquisa e apresentação;
Avaliação com consulta ou oral;
Confecção de painel ou cartaz.

Atividades orais e escritas;
Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a respeito
Debates com base nos estudos
do conteúdo a ser trabalhado;
desenvolvidos;
Análise de alguma situação proposta para introdução do
conteúdo;
Elaboração ou exposição de
fichas com síntese do conteúdo
Introdução e exploração do conteúdo proposto com base nos
aplicado;
livros didáticos e diversas fontes textuais (revistas,
Pesquisa e apresentação;
jornais,etc.);
Utilização de recursos tecnológicos para aprofundamento dos Avaliação com consulta ou oral;
conteúdos em estudo (filmes, vídeos, documentários,etc.);
Confecção de painel ou cartaz.
Confecção e utilização de jogos didáticos de maneira coletiva,
primando a contextualidade;
Exposição, análise e reflexão em torno de imagens
relacionadas ao conteúdo;
Exploração dos textos didáticos e paradidáticos.
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Lógicas
comerciais e
mercantisda
modernidade

As lógicas internas das
sociedades africanas
As formas de organização das
sociedades ameríndias

(EF07HI15) Discutir o conceito de
escravidão moderna e suas distinções
em relação ao escravismo antigo e à
servidão medieval.
(EF07HI16) Analisar os mecanismos e
A escravidão moderna e o tráfico de
as dinâmicas de comércio
de
escravizados
escravizados em suas diferentesfases,
identificando os agentes responsáveis pelo
tráfico e as regiões e zonas
africanas de
procedência
dos
escravizados.

A emergência do capitalismo

(EF07HI17) Discutir as razões da passagem
do mercantilismo para o capitalismo.

Roda de conversa para instigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a
ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Introdução e exploração do conteúdo
proposto com base nos livros didáticos
e diversas fontes textuais (revistas,
jornais,etc.);
Utilização de recursos tecnológicos para
aprofundamento
dos conteúdos
em estudo (filmes, vídeos,
documentários,etc.);
Confecção e utilização de jogos didáticos
de maneira coletiva, primando a
contextualidade;
Exposição, análise ereflexão em torno de
imagens relacionadas aoconteúdo;
Exploração dos textos didáticos e
paradidáticos.
Roda de conversa para instigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a
ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta
para introdução do conteúdo;
Introdução e exploração do conteúdo
proposto com base nos livros didáticose
diversas fontes textuais (revistas,
jornais, etc.);
Utilização de recursos tecnológicos para
aprofundamento
dos conteúdos
em estudo (videoconferências, filmes,
documentários,etc.);
Exploração dos textos didáticos e
paradidáticos;
Proporcionar debates e rodas de
conversas acerca do tema trabalhado,
trazendo pontos e contra pontos.

Atividades orais e escritas;
Debates com base nos estudos
desenvolvidos;
Elaboração ou exposição de
fichas com síntese do conteúdo
aplicado;
Pesquisa eapresentação;
Avaliação com consulta ou oral;
Confecção de painel ou cartaz.

Debates com base nos estudos
desenvolvidos;
Atividades orais
e
escritas;
Pesquisas;
Confecção de maquetes.
Prova dissertativa;
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ITrimestre

ÁREA DO CONHECIMENTO – CIÊNCIAS HUMANAS
COMPONENTE CURRÍCULAR: HISTORIA
UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Aulas dialogadas e expositivas, a partir do conhecimento
prévio da disciplina em estudo;
Utilização de recursos tecnológicos para aprofundamento
dos conteúdos em estudo (filmes, vídeos, slides,etc.);
Exploração dos textos didáticos e paradidáticos.
Confecção e utilização de jogos didáticos de maneira
coletiva, primando a contextualidade;
Encenação do tema estudado;
Pesquisas e Seminários; Construção de mapa conceitual.
As revoluções inglesas e EF08HI02)
Identificar
as Aulas dialogadas e expositivas, a partir do conhecimento
prévio da disciplina em estudo;
os princípios do
particularidades político-sociais da
Liberalismo.
Inglaterra do século XVII e analisar Utilização de recursos tecnológicos para aprofundamento
dos conteúdos em estudo (filmes, vídeos, slides,etc.);
os desdobramentos posteriores à
Exploração dos textos didáticos e paradidáticos.
Revolução Gloriosa.
Confecção e utilização de jogos didáticos de maneira
coletiva, primando a contextualidade;
Encenação do tema estudado;
Pesquisas e Seminários; Construção de mapa conceitual.
Aulas dialogadas e expositivas, a partir do conhecimento
Revolução Industrial e (EF08HI03) Analisar os impactos
prévio da disciplina em estudo;
seus Impactos na
Da Revolução Industrial Na
Utilização de recursos tecnológicos para aprofundamento
produção E circulação produção e circulação de povos,
dos conteúdos em estudo (filmes, vídeos, slides,etc.);
de povos, produtos e produtos e culturas.
Exploração dos textos didáticos e paradidáticos.
culturas.
Confecção e utilização de jogos didáticos de maneira
coletiva, primando a contextualidade;
Encenação do tema estudado;
Pesquisas e Seminários; Construção de mapa conceitual.
A questão do
iluminismo e da
ilustração.

O mundo
contemporâneo: o
Antigo Regime em
crise

HABILIDADES

. (EF08HI01) Identificar os
principais aspectos conceituais do
iluminismo e do liberalismo e
discutir a relação entre eles e a
organização
do
mundo
contemporâneo.

AVALIAÇÃO

Apresentação de Seminários;
Produção textual;
Avaliações orais
e
escritas;
Mapa Conceitual;

Apresentação de Seminários;
Produção textual;
Avaliações orais
e
escritas;
Mapa Conceitual;

Apresentação de Seminários;
Produção textual;
Avaliações orais
e
escritas;
Mapa Conceitual;
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Revolução Francesa e seus (EF08HI04) Identificar e
desdobramentos
relacionar os processos da
Revolução Francesa e seus
desdobramentos na Europa e no
Rebeliões na América mundo.
portuguesa:
as
conjurações mineira e
baiana

Aulas dialogadas e expositivas, a partir do conhecimento
prévio da disciplina em estudo;
Utilização de recursos tecnológicos para aprofundamento
dos conteúdos em estudo (filmes, vídeos, slides,etc.);
Exploração dos textos didáticos e paradidáticos.
Confecção e utilização de jogos didáticos de maneira
coletiva, primando a contextualidade;
Encenação do tema estudado;
Pesquisas e Seminários; Construção de mapa conceitual.

Apresentação Seminários;
Produção textual;
Avaliações orais escritas;
Mapa Conceitual;

(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.

Aulas dialogadas e expositivas, a partir do conhecimento
prévio da disciplina em estudo;
Utilização de recursos tecnológicos para aprofundamento
dos conteúdos em estudo (filmes, vídeos, slides,etc.);
Exploração dos textos didáticos e paradidáticos.
Confecção e utilização de jogos didáticos de maneira
coletiva, primando a contextualidade;
Encenação do tema estudado;
Pesquisas e Seminários; Construção de mapa conceitual.

Apresentação de Seminários;
Produção textual;
Avaliações orais e escritas;
Mapa Conceitual;

Rebeliões na América
portuguesa: as
conjurações mineira e
baiana

Ensino Fundamental – Anos Finais: 8º Ano

II Trimestre

ÁREA DO CONHECIMENTO – CIÊNCIAS HUMANAS
COMPONENTE CURRÍCULAR: HISTORIA
UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS

AVALIAÇÃO

568

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
1053 - Ano XIII - Nº 2917

Os processos de
independência nas
Américas

Riachão das Neves

Independência dos (EF08HI06) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território,
Estados Unidos da governo e País para o entendimento de conflitos e tensões.
América
Independências na (EF08HI07) Identificar e contextualizar as especificidades
América espanhola
dos diversos processos De independência nas Américas,
• A revolução dos
escravizados em São seus Aspectos populacionais e territoriais.
Domingo e seus
(EF08HI08) Conhecer o ideário dos líderes dos movimentos
múltiplos significados e independentistas e seu papelnas revoluções que levaram
desdobramentos: o à independência das colôniashispano- americanas.
caso do Haiti
(EF08HI09) Conhecer as características e os principais pensadores
Os caminhos até a do Pan-americanismo.
independência do
(EF08HI10) Identificar aRevolução de São Domingo como evento
Brasil
singular e desdobramento da Revolução Francesa e avaliar suas
implicações.
(EF08HI11) Identificar e explicaros 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.

Roda de conversa para instigar saberes
dos alunos a respeito do conteúdo a
ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta
para introdução doconteúdo;
Palestras;
Aulas dialogadas e expositivas, a partir
do conhecimento prévio da disciplina
emestudo;
Utilização de recursos tecnológicos
para
aprofundamento dos conteúdos
em estudo (filmes, vídeos, slides, etc.);
Exploração dos
textos didáticos
eparadidáticos.
Confecção e utilização de jogos
didáticos demaneira coletiva,
primando a contextualidade;
Encenação do tema estudado;
Pesquisas eSeminários;
Construção de mapa conceitual;

Apresentação
Seminários;
Produçãotextual;
Avaliações
orais escritas;
MapaConceitual;

(EF08HI13) Analisar o processo de independência em diferentes
países latino-americanos e comparar as formas de governo neles
adotadas.
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Os processos de
independência nas
Américas

A tutela da população
indígena, a escravidão
dos negros e a tutela dos
egressos da escravidão

(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.

O Brasil no século Brasil: Primeiro
Reinado
XIX
O Período Regencial e
as contestações ao poder
central

(EF08HI15) Identificar e analisar o
equilíbrio das forças e os sujeitos
envolvidos nas disputas políticas durante o
Primeiro e o Segundo Reinado.

O Brasil do Segundo (EF08HI16) Identificar, comparar e
Reinado: política e analisaradiversidadepolítica, social e
regional nas rebeliões e nos movimentos
economia
contestatórios ao poder centralizado.
A Lei de Terras e seus
desdobramentos
na (EF08HI17) Relacionar as transformações
política do Segundo territoriais, em razão de questões de
fronteiras, com as tensões e conflitos
Reinado
durante o Império.
Territórios e fronteiras:
a Guerra do Paraguai (EF08HI18) Identificar as questões internas
e externas sobre a atuação do Brasil na
Guerra do Paraguai e discutir diferentes
versões sobre o conflito.

Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a
respeito do conteúdo a ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo; Palestras; Aulas
dialogadas e expositivas, a partir do
conhecimento prévio da disciplina em estudo;
Utilização de recursos tecnológicos para
aprofundamento dos conteúdos em estudo (filmes,
vídeos, slides, etc.);
Exploraçãodos textos didáticos e paradidáticos.
Confecção e utilização de jogos didáticos de maneira
coletiva, primando a contextualidade;
Encenação do tema estudado; Pesquisas e
Seminários; Documentários; Construção de mapa
conceitual;
Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a
respeito do conteúdo a ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo;
Palestras;
Aulas dialogadas e expositivas, a partir do
conhecimento prévio da disciplina em estudo;
Utilização de recursos tecnológicos
para aprofundamento dos conteúdos em estudo
(filmes, vídeos, slides, etc.);
Exploração dos textos didáticos e paradidáticos.
Confecção e utilização de jogos didáticos de maneira
coletiva, primando a contextualidade;
Encenação do tema estudado;
Pesquisas e Seminários;
Documentários;
Construção de mapa conceitual;

Apresentação de Seminários;
Produção textual;
Avaliações orais e/ou escritas;
Mapa Conceitual;

Apresentação de Seminários;
Produção textual;
Avaliações orais e/ou escritas;
Mapa Conceitual;
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IIITrimestre

ÁREA DO CONHECIMENTO – CIÊNCIAS HUMANAS
COMPONENTE CURRÍCULAR: HISTORIA
UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

O Brasil no
século XIX

O escravismo no Brasil do
século XIX: plantations e
revoltas de escravizados,
abolicionismo e políticas
migratórias no Brasil
Imperial

HABILIDADES

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Aulas dialogadas e expositivas, apartir do conhecimento prévio
(EF08HI19) Formular
da disciplina em estudo;
questionamentos sobre o legado da
escravidão nas Américas, com Utilização de recursos tecnológicos para aprofundamento dos
conteúdos em estudo (filmes, vídeos, slides,etc.);
base na seleção e consulta de
Construção de paródias com base no conteúdo estudado;
fontes de diferentes naturezas.
Palestra a respeito do tema em estudo;
Relato oral;
(EF08HI20) Identificar e
Atividade de campo;
relacionar aspectos das estruturas Pesquisas em diversas fontes.
sociais da atualidade com os
legados da escravidão no Brasil e
discutir a importância de ações
afirmativas.
Políticas de extermínio do (EF08HI21) Identificar e analisar Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a respeito do
conteúdo a ser trabalhado;
indígena durante o
as políticas oficiais com relação
Análise de alguma situação proposta para introdução do
Império
ao indígena durante o Império.
conteúdo;
Palestras; Aulas dialogadas e expositivas, apartir do
conhecimento prévio da disciplina em estudo;
Utilização de recursos tecnológicos paraaprofundamento dos
conteúdos em estudo (filmes, vídeos, slides,etc.);
Exploração dos textos didáticos e paradidáticos. Confecção e
utilização de jogos didáticos de maneira coletiva, primando a
contextualidade; Encenação do tema estudado; Pesquisas e
Seminários; Documentários; Construção de mapa conceitual;

AVALIAÇÃO

Debates com base nos estudos
desenvolvidos;
Atividades orais
e
escritas.
Seminários;
Prova objetiva;
Prova dissertativa;
Produção textual.

Debates com base nos estudos
desenvolvidos;
Atividades orais
e
escritas.
Seminários;
Prova objetiva;
Prova dissertativa;
Produção textual.
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Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para introdução do conteúdo;
Palestras;
Aulas dialogadas e expositivas, apartir do conhecimento prévio da disciplina em
estudo;
Utilização de recursos tecnológicos para aprofundamento dos conteúdos em
estudo (filmes, vídeos, slides, etc.);
Exploração dos textos didáticos e paradidáticos.
Confecção e utilização de jogos didáticos de maneira coletiva, primando a
contextualidade; Encenação do tema estudado; Pesquisas e Seminários;
Documentários; Construção de mapa conceitual;

Debates com base nos
estudos desenvolvidos;
Atividades orais e
escritas.
Seminários;
Prova objetiva;
Prova dissertativa;
Produção textual.

(EF08HI23)
Estabelecer
relações causais entre as
ideologias raciais e o
determinismo no contexto do
imperialismo europeu e seus
impactos na África e na Ásia.

Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para introdução do conteúdo;
Palestras;
Aulas dialogadas e expositivas, apartir do conhecimento prévio da disciplina em
estudo;
Utilização de recursos tecnológicos para aprofundamento dos conteúdos em
estudo (filmes, vídeos, slides, etc.);
Exploração dos textos didáticos e paradidáticos.
Confecção e utilização de jogos didáticos de maneira coletiva, primando a
contextualidade; Encenação do tema estudado; Pesquisas e Seminários;
Documentários; Construção de mapa conceitual;

Debates com base nos
estudos desenvolvidos;
Atividades orais e
escritas.
Seminários;
Prova objetiva;
Prova dissertativa;
Produção textual.

Uma nova ordem (EF08HI24)
Reconhecer
econômica:
os principais produtos, utilizados
as demandas do pelos europeus, procedentes do
capitalismo
continente
africano
durante o
industrial e o
imperialismo e analisar
lugar das
economias africanas osimpactos
sobre
as
e asiáticas nas comunidades locais na forma de
dinâmicas globais organização e exploração
econômica.

Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para introdução do conteúdo;
Palestras;
Aulas dialogadas e expositivas, apartir do conhecimento prévio da disciplina em
estudo;
Utilização de recursos tecnológicos para aprofundamento dos conteúdos em
estudo (filmes, vídeos, slides, etc.);
Exploração dos textos didáticos e paradidáticos.
Confecção e utilização de jogos didáticos de maneira coletiva, primando a
contextualidade; Encenação do tema estudado; Pesquisas e Seminários;
Documentários; Construção de mapa conceitual;

Debates com base nos
estudos desenvolvidos;
Atividades orais e
escritas.
Seminários;
Prova objetiva;
Prova dissertativa;
Produção textual.

A produção do (EF08HI22) Discutir o papel das
imaginário
culturas letradas, não letradas e
Nacional brasileiro: das artes na produção das
cultura
popular, identidades no Brasil do século
XIX.
representações
visuais, letras e o
Romantismo
no
Brasil

Configurações do Nacionalismo,
mundo no século revoluções e as
XIX
novas nações
europeias
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Os Estados Unidos da América e a (EF08HI25) Caracterizar e
América Latina no século XIX
contextualizar aspectos das
relações entre os Estados
Unidos da América e a América
Latina no século XIX.

Configurações do
mundo no século XIX
O imperialismo europeu e a partilha (EF08HI26) Identificar e
da África e da Ásia
contextualizar o protagonismo
das populações locais na
resistência ao imperialismo na
África e Ásia.

Pensamento e cultura no século XIX: (EF08HI27) Identificar as
darwinismo e racismo
tensões e os significados dos
O discurso civilizatório nas Américas, discursos
civilizatórios,
o silenciamento dos saberes indígenas avaliando seus impactos
e as formas de integração e destruição negativos para os povos
de comunidades e povos indígenas A indígenas originários e as
resistência dos povos e comunidades populações negras nas
indígenas diante da ofensiva Américas.
civilizatória

Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a respeito do
conteúdo a ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para introdução do
conteúdo; Palestras;
Aulas dialogadas e expositivas, apartir do conhecimento prévio
da disciplina emestudo;
Utilização de recursos tecnológicos paraaprofundamento dos
conteúdos em estudo (filmes, vídeos, slides, etc.);
Exploração dos textos didáticos e paradidáticos.
Confecção e utilização de jogos didáticos de maneira coletiva,
primando a contextualidade;
Encenação do temaestudado; Pesquisas e Seminários;
Documentários; Construção de mapa conceitual;
Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a respeito do
conteúdo a ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para introdução do
conteúdo;
Palestras;
Aulas dialogadas e expositivas, a partir do conhecimento prévio
da disciplina em estudo;
Utilização de recursos tecnológicos para aprofundamento dos
conteúdos em estudo (filmes, vídeos, slides,etc.);
Exploração dos textos didáticos e paradidáticos.
Confecção e utilização de jogos didáticos de maneira coletiva,
primando a contextualidade;
Encenação do tema estudado;
Pesquisas e Seminários;
Documentários; Construção de mapa conceitual;
Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a respeito do
conteúdo a ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para introdução do
conteúdo;
Palestras;
Aulas dialogadas e expositivas, a partir do conhecimento prévio
da disciplina em estudo;
Utilização de recursos tecnológicos para aprofundamento dos
conteúdos em estudo (filmes, vídeos, slides,etc.);
Exploração dos textos didáticos e paradidáticos.
Confecção e utilização de jogos didáticos de maneira coletiva,
primando a contextualidade;

Debates com base nos
estudos
desenvolvidos;
Atividades orais e
escritas.
Seminários;
Prova objetiva;
Prova dissertativa;
Produção textual.

Debates com base nos
estudos
desenvolvidos;
Atividades orais e
escritas.
Seminários;
Prova objetiva;
Prova dissertativa;
Produção textual.

Debates com base nos
estudos
desenvolvidos;
Atividades orais e
escritas.
Seminários;
Prova objetiva;
Prova dissertativa;
Produção textual.
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Encenação do tema estudado;
Pesquisas e Seminários;
Documentários; Construção de mapa conceitual;

Ensino Fundamental – Anos Finais:9ºAno

ITrimestre

ÁREA DO CONHECIMENTO – CIÊNCIAS HUMANAS
COMPONENTE CURRÍCULAR: HISTORIA
UNIDADE
TEMÁTICA
O nascimento da
República no Brasil
e os processos
históricos até a
metade do século
XX

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

AVALIAÇÃO

Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a respeito
Experiências
(EF09HI01)
Descrever
e
do conteúdo a ser trabalhado;
republicanas e
contextualizar os principais aspectos
práticas autoritárias: as sociais, culturais, econômicos e políticos Análise de alguma situação proposta para introdução do
conteúdo;
tensões edisputas do daemergência da República no Brasil.
Apresentação e explicação dos conteúdos em estudo;
mundo contemporâneo.
Trabalhos individuais e em grupo; Pesquisa e socialização;
Debates;

Apresentação de Seminários;
Produção textual;
Avaliações orais
e
escritas;
Pesquisas;
Elaboração ou exposição
de fichas com síntese do
conteúdo aplicado;

A proclamação da (EF09HI02) Caracterizar e compreender os Utilização de recursos tecnológicos para aprofundamento
dos conteúdos em estudo (filmes, vídeos, slides,etc.);
República
e ciclos da história republicana até 1954.
seusprimeiros
Palestra a respeito do tema em estudo;
desdobramentos.
Seminários; Videoconferências;
Exploração dos textos didáticos e paradidáticos.

Mapaconceitual;
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A questão da inserção
dos negros no período
republicano do pósabolição
Os movimentos sociais
e a imprensa negra; a
cultura afro- brasileira
como elemento de
resistência e superação
das discriminações

Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a respeito
do conteúdo a ser trabalhado; Análise de alguma situação
proposta para introdução do conteúdo; Apresentação e
explicação dos conteúdos emestudo; Trabalhos
individuais e em grupo; Pesquisa esocialização;
(EF09HI04) Discutir a importância da
Elaboração de mapas conceituais;
participação da população negra na formação Debates; Utilização de recursos tecnológicos para
econômica, política e social do Brasil.
aprofundamento dos conteúdos em estudo (filmes, vídeos,
slides,etc.); Palestra a respeito do tema em estudo;
Seminários; Videoconferências;
Exploração dos textos didáticos e paradidáticos.
(EF09HI03) Identificar os mecanismos de
inserção dos negros na sociedade brasileira
pós-abolição e avaliar os seus resultados.

Apresentação de Seminários;
Produção textual;
Avaliações orais
e
escritas;
Pesquisas;
Elaboração ou exposição
de fichas com síntese do
conteúdo aplicado;
Mapa conceitual;
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O nascimento da
República no Brasil
e os processos
históricos até a
metade do século
XX

O nascimento da
República no Brasil
e os processos
históricos até a
metade do século
XX

Riachão das Neves

Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a respeito do Apresentação de Seminários;
conteúdo a ser trabalhado; Análise de alguma situação proposta para Produção textual;
introdução do conteúdo; Apresentação e explicação dos conteúdos Avaliações orais e/ou escritas;
emestudo; Trabalhos individuais e em grupo; Debates; Utilização Pesquisas; Elaboração ou
de recursos tecnológicos
para aprofundamento dos exposição de fichas com
conteúdos em estudo (filmes, vídeos, slides, etc.); Palestra a respeito síntese do conteúdo aplicado;
do tema em estudo; Seminários; Exploração dos textos didáticos e
paradidáticos.
O período varguista e (EF09HI06) Identificar e discutir o Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a respeito do conteúdo Apresentação de Seminários;
suas contradições
papel do trabalhismo como força a ser trabalhado; Análise de algumasituação proposta para introdução Produção textual;
A emergência da vida política, social e cultural no Brasil, do conteúdo; Apresentação e explicação dos conteúdos emestudo; Avaliações orais e escritas;
urbana e a segregação em diferentes escalas (nacional, Trabalhos individuais e em grupo; Pesquisa esocialização; Elaboração Pesquisas;
espacial
de mapas conceituais; Utilização de recursos tecnológicos para
regional, cidade, comunidade).
aprofundamento dos conteúdos em estudo (filmes, vídeos, slides,etc.); Elaboração ou exposição de
O trabalhismo e seu
Palestra a respeito do tema em estudo; Seminários; Videoconferências; fichas com síntese do conteúdo
protagonismo político
aplicado;
Exploração dos textos didáticos e paradidáticos.
Mapa conceitual.
A questão indígena (EF09HI07) Identificar e explicar, Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a respeito do Apresentação de Seminários;
Produção textual;
conteúdo a ser trabalhado;
durante a República (até em meio a lógicas de inclusão e
Avaliações orais
e
1964)
exclusão, as pautas dos povos Análise de alguma situação proposta para introdução do conteúdo;
Apresentação e explicação dos conteúdos em estudo;
escritas;
indígenas,
no
contexto
Trabalhos individuais e em grupo; Pesquisa esocialização; Elaboração Pesquisas;
republicano (até 1964), e das
de mapas conceituais; Debates; Utilização de recursos tecnológicos Elaboração ou exposição
populações afrodescendentes.
para aprofundamento dos conteúdos em estudo (filmes, vídeos,
de fichas com síntese do
slides,etc.); Palestra a respeito do tema em estudo; Seminários; Uso
conteúdo aplicado;
do laboratório de informática;
Mapa conceitual;
Videoconferências;
Exploração dos textos didáticos e paradidáticos.
Anarquismo
e (EF09HI08)
Identificar as Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a respeito do conteúdo Apresentação de Seminários;
Produção textual;
protagonismo
transformações ocorridas no a ser trabalhado;
Avaliações orais
e
feminino
debate sobre as questões da Análise de alguma situação proposta para introdução do conteúdo;
Apresentação
e
explicação
dos
conteúdos
em
estudo;
escritas;
diversidade no Brasil durante o
Trabalhos individuais e em grupo;
Pesquisas;
século XX e compreender o
Pesquisa esocialização; Construção de folder; Elaboração
de
significado das mudanças de mapas conceituais; Debates; Utilização
Elaboração ou exposição
de
recursos
de fichas com síntese do
abordagem em relação ao tema.
tecnológicos para aprofundamento dos conteúdos Em estudo
conteúdo aplicado;
(EF09HI09) Relacionar as (filmes, vídeos, slides,etc.);
Mapa conceitual.
conquistas de direitos políticos, Construção de paródias com base no conteúdo estudado;
Primeira República e (EF09HI05)
Identificar
suas características
osprocessos de urbanização e
Contestações
e modernização da sociedade
avaliar
suas
dinâmicas da vida brasileirae
cultural no Brasil entre contradições eimpactos na região
em que vive.
1900 e 1930

sociais e civis à atuação de Palestra a respeito do tema em estudo;
Seminários; Uso do laboratório de informática;
movimentos sociais.
Videoconferências; Exploração dos textos didáticos e paradidáticos.
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conflitos mundiais
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Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a
respeito do conteúdo a ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para introdução do
A questão da Palestina
conteúdo;
Apresentação e explicação dos conteúdos emestudo;
A Revolução Russa
Trabalhos individuais e em grupo;
A crise capitalista de 1929 (EF09HI11) Identificar
as
Pesquisa e socialização; Construção de folder;
especificidades e os desdobramentos
Elaboração de mapas conceituais; Debates; Utilização
mundiais da Revolução Russa e seu
de recursos tecnológicos para aprofundamento
significado histórico.
dos conteúdos Em estudo (filmes, vídeos,
slides,etc.); Construção de paródias com base no
(EF09HI12) Analisar a crise capitalista conteúdoestudado; Palestra a respeito do tema em
de
1929 e seus desdobramentos estudo; Seminários; Uso do laboratório de
em relação
à economia informática; videoconferências; Exploração dos
global.
textos didáticos e paradidáticos.

Apresentação de Seminários;
Produção textual;
Avaliações orais
e
escritas;
Pesquisas;

Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a
respeito do conteúdo a ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para introdução
do conteúdo;
Apresentação e explicação dos conteúdos em estudo;
Trabalhos individuais e em grupo;
Pesquisa esocialização;
Construção de folder;
Elaboração de mapas conceituais;
Debates; Utilização
de
recursos
tecnológico para aprofundamento dos conteúdos

Apresentação de Seminários;
Produção textual;
Avaliações orais
e
escritas;
Pesquisas;

O mundo em conflito: a
Primeira Guerra Mundial

(EF09HI10) Identificar e relacionar
as dinâmicas do capitalismo e suas
crises, os grandes conflitos mundiais
e os conflitos vivenciados na
Europa.

A emergência do fascismo e (EF09HI13)
Descrever e
do nazismo
contextualizar os processos
da
A Segunda Guerra Mundial emergência do fascismo e do nazismo, a
Judeus e outras vítimas do consolidação dos estados totalitários e
as práticas de extermínio (como o
holocausto
holocausto).

Elaboração ou exposição de
fichas com síntese do conteúdo
aplicado;
Mapa conceitual.

Elaboração ou exposição de
fichas com síntese do conteúdo
aplicado;
Mapa conceitual.
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UNIDADE
TEMÁTICA

Totalitarismos
conflitos mundiais

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

COMPONENTE CURRÍCULAR: HISTORIA
HABILIDADES
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

AVALIAÇÃO

O colonialismo na África (EF09HI14) Caracterizar e discutir as dinâmicas Apresentação e explicação dos conteúdos emestudo;
Apresentação de
As guerras mundiais, a do colonialismo no continente africano e asiático Leitura dramatizada; Trabalhos individuais e em grupo; Seminários;
crise do colonialismo e o e as lógicas de resistência das populações locais Pesquisa e socialização; Elaboração de mapas conceituais;Produção textual;
Avaliações orais e escritas;
dos diante das questões internacionais.
e advento
Debates; Utilização de recursos tecnológicos para
Pesquisas; Elaboração ou
nacionalismos africanos
aprofundamento dos conteúdos em estudo (filmes, vídeos,
exposição de fichas com
e asiáticos
slides,etc.); Dramatização com base
no
síntese do conteúdo
conteúdo estudado;
aplicado;
Palestra a respeito do tema em estudo;
Mapa conceitual;
Seminários;
Prova dissertativa;
Uso do laboratório de informática;
Prova objetiva.
Exploração dos textos didáticos e paradidáticos;
Videconferências.
Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a respeito Apresentação de
A Organização das (EF09HI15) Discutir as motivações
do conteúdo a ser trabalhado;
Seminários;
Nações
que levaram à criação da Organização
Análise de alguma situação proposta para introdução doProdução textual;
Unidas (ONU) e a das Nações Unidas (ONU)
no
conteúdo;
Avaliações orais e escritas;
questão
contexto do pós-guerra e os propósitos
Apresentação e explicação dos conteúdos em estudo;
Pesquisas;
dos Direitos Humanos dessa organização.
Trabalhos individuais e em grupo;
Elaboração ou exposição de
Pesquisa esocialização; Construção de folder; fichas com síntese do
(EF09HI16) Relacionar a Carta dos Direitos
Elaboração de
mapas conceituais; Debates; conteúdo aplicado;
Humanos ao processo de afirmação dos direitos
Utilização de recursos tecnológicos para Mapa conceitual.
fundamentais e de defesa da dignidade humana,
aprofundamento dos conteúdos em estudo (filmes,
valorizando as instituições voltadas para a defesa
vídeos, slides, etc.); Construção de paródias com base
desses direitos e para a identificação dos agentes
no conteúdo estudado; Palestra a respeito do tema em
responsáveis por sua violação.
estudo; Seminários; Uso do laboratório de informática;
Videoconferências;
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Modernização,
ditadura civilmilitar e
redemocratização: o
Brasil após 1946
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O Brasil da era JK e o
ideal de uma nação
moderna: a
urbanização e seus
desdobramentos em um
país em transformação

(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.

Identificar
e
Os anos 1960: revolução (EF09HI19)
compreender o processo que resultou na ditadura
cultural?
civil-militar no Brasil e discutir a emergência de
A ditadura civil-militar e
questões relacionadas à memória e à justiça sobre
os processos de
os casos de violação dos direitos humanos.
resistência
(EF09HI20) Discutir os processos de resistência e
As questões indígena e as propostas de reorganização da sociedade
negra e a ditadura
brasileira durante a ditadura civil-militar.
(EF09HI21) Identificar e relacionaras demandas
indígenas e quilombolas como forma de
contestação ao modelo desenvolvimentista da
ditadura.
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

(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-losà noção de cidadania e ao pacto da
sociedade brasileira de combate a diversas formas
de preconceito, como o racismo.
(EF09HI24)
Analisar as transformações
políticas, econômicas, sociais e culturais de 1989
aos dias atuais, identificando questões prioritárias
para a promoção da cidadania e dos valores
democráticos.

Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a
respeito do conteúdo a ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para introdução do
conteúdo;
Apresentação e explicação dos conteúdos emestudo;
Trabalhos individuais e em grupo;
Pesquisa esocialização;
Construção de folder;
Elaboração de mapas conceituais;
Debates;
Utilização de recursos tecnológicos para aprofundamento
dos conteúdos
Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a
respeito do conteúdo a ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para introdução do
conteúdo;
Apresentação e explicação dos conteúdos em estudo;
Trabalhos individuais e em grupo;
Pesquisa esocialização; Construção de folder; Elaboração
de mapas conceituais;
Debates; Utilização de recursos tecnológicos para
aprofundamento dos conteúdos em estudo (filmes,
vídeos, slides,etc.);

Apresentação de
Seminários;
Produção textual;
Avaliações orais
e escritas;
Pesquisas;

Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a
respeito do conteúdo a ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para introdução do
conteúdo;
Apresentação e explicação dos conteúdos emestudo;
Trabalhos individuais e em grupo;
Pesquisa e socialização;
Construção de folder;
Elaboração de mapas conceituais;
Debates;
Utilização de recursos tecnológicos para aprofundamento
dos conteúdos em estudo (filmes, vídeos, slides,etc.);
Construção de paródias com base no conteúdo estudado;

Apresentação de
Seminários;
Produção textual;
Avaliações orais e
escritas;
Pesquisas;

Elaboração ou exposição
de fichas com síntese do
conteúdo aplicado;
Mapa conceitual.

Apresentação de
Seminários;
Produção textual;
Avaliações orais
e escritas;
Pesquisas;
Elaboração ou exposição
de fichas com síntese do
conteúdo aplicado;
Mapa conceitual.

Elaboração ou exposição
de fichas com síntese do
conteúdo aplicado;
Mapa conceitual.
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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

(EF09HI25) Relacionar as transformações
da sociedade brasileira aos protagonismos
da sociedade civil após1989.

Palestra a respeito do tema em estudo;
Seminários;

(EF09HI26) Discutir e analisar as causas da
violência contrapopulações 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.

Videoconferências;
Exploração dos textos didáticos e
paradidáticos. aprofundamento dos
conteúdos em estudo (filmes, vídeos,
slides, etc.);

(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.
A história recente

A Guerra Fria: confrontos de
dois modelos políticos
A Revolução Chinesa e as
tensões entre China e
Rússia
A Revolução Cubana e as
tensões entre Estados
Unidos da América e Cuba

(EF09HI28) Identificar e analisar aspectos
da Guerra Fria, seus principais conflitos e as
tensões geopolíticas no interior dos blocos
liderados por soviéticos e estadunidenses.

Uso do laboratório

de informática;

Construção de paródias com base no
conteúdo estudado;

Apresentação de Seminários;
Produção textual;
Avaliações orais
e
escritas;
Pesquisas;
Elaboração ou exposição de
fichas com síntese do conteúdo
aplicado;
Mapa conceitual.

Palestra a respeito do tema em estudo;
Seminários; Uso do laboratório de
informática;
Videoconferências;
Exploração dos textos didáticos e
paradidáticos.
Roda de conversa para instigar saberes dos
alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo;
Apresentação e explicação dos conteúdos em
estudo;
Trabalhos individuais e em grupo;
Pesquisa e socialização;
Construção de folder;
Elaboração de mapas conceituais;
Debates;
Utilização de recursos tecnológicos

Apresentação de Seminários;
Produção textual;
Avaliações orais
e
escritas;
Pesquisas;
Elaboração ou exposição de
fichas com síntese do conteúdo
aplicado;
Mapa conceitual.

580

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
1065 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

Ensino Fundamental – Anos Finais:9ºAno

IIITrimestre

ÁREA DO CONHECIMENTO – CIÊNCIAS HUMANAS
COMPONENTE CURRÍCULAR: HISTORIA
UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO
As experiências ditatoriais na
América Latina

A história recente

HABILIDADES

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
(EF09HI29) Descrever e analisar as Roda de conversa para instigar saberes dos
experiências ditatoriais na América
alunos a respeito do conteúdo a ser
Latina, seus procedimentos e vínculos
trabalhado;
com o poder, em nível nacional e Análise de alguma situação proposta para
internacional, e a atuação de movimentos
introdução do conteúdo;
de contestação às ditaduras.
Apresentação e explicação dos conteúdos em
estudo; Leitura dramatizada;
Trabalhos individuais e em grupo;
(EF09HI30) Comparar as características Pesquisa e socialização;
dos regimes ditatoriais latino-americanos,
Elaboração de mapas conceituais;
com especial atenção para a censura
Debates; Utilização
de
recursos
política, a opressão e o uso daforça, bem
tecnológicos para aprofundamento dos
como para as reformas econômicas e
conteúdos em estudo (documentários, filmes,
sociais e seus impactos.
vídeos, slides,etc.); Palestras; Seminários;
Utilização
do
laboratório
de
informática; Dramatização; Confecção de jogos;
Videoconferências

AVALIAÇÃO
Apresentação de Seminários;
Produção textual;
Avaliações orais
e
escritas;
Pesquisas;
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Os
processos de
(EF09HI31) Descrever e avaliar os
descolonização na África e naÁsia processos de descolonização na África e
na Ásia.

Roda de conversa para instigar saberes dos
alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado; Análise de alguma situação
proposta para introdução do conteúdo;
Apresentação e explicação dos conteúdos
emestudo; Leituradramatizada; Trabalhos
individuais e emgrupo; Pesquisa
esocialização;
Elaboração
de
mapasconceituais; Debates; Utilização
de
recursos
tecnológicos
paraaprofundamento dos conteúdos em
estudo (documentários, filmes, vídeos, slides,
etc.);

Apresentação de Seminários;
Produção textual;
Avaliações orais
e
escritas;
Pesquisas;
Elaboração ou exposição de fichas
com síntese do conteúdo
aplicado;
Produção de documentários;
Produção de livros;
Prova dissertativa;
Prova objetiva; Debates.
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O fim da Guerra Fria e (EF09HI32) Analisar mudanças e
o processo de permanências associadas ao processo de
globalização
globalização, considerando os
argumentos dos movimentos críticos às
Políticas econômicas políticas globais.
na América Latina
(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.
Os conflitos do século (EF09HI35) Analisar os aspectos
XXI e a questão do relacionados ao fenômeno do terrorismo
terrorismo
na contemporaneidade, incluindo os
Pluralidades
e movimentos migratórios e os choques
diversidades
entre diferentes grupos e culturas.
identitárias
na
atualidade
(EF09HI36) Identificar e discutir as
diversidades identitárias e seus
As pautas dos povos significados históricos no início do
indígenas no século século XXI, combatendo qualquer
XXI e suas formas de forma de preconceito e violência.
inserção no debate
local,
regional,
nacional
e
internacional

Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a respeito do
conteúdo a ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para introdução do conteúdo;
Apresentação e explicação dos conteúdos em estudo;
Leitura dramatizada;
Trabalhos individuais e em grupo;
Pesquisa e socialização;
Elaboração de mapas conceituais;
Debates;
Utilização de recursos tecnológicos para aprofundamento dos
conteúdos em estudo (documentários, filmes, vídeos, slides,etc.);
Palestras; Seminários; Utilização do
laboratório
de
informática;
Dramatização; Confecção de jogos; Videoconferências.

Apresentação de Seminários;
Produção textual;
Avaliações orais
e
escritas;
Pesquisas;
Elaboração ou exposição de
fichas com síntese do
conteúdo aplicado;
Produção
de
documentários;
Produção de livros;
Prova dissertativa;
Prova objetiva;
Debates.

Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a respeito do Apresentação de Seminários;
conteúdo a ser trabalhado; Análise de alguma situação proposta Produção textual;
para introdução do conteúdo;
Avaliações orais
e
Apresentação e explicação dos conteúdos em estudo;
escritas;
Leitura dramatizada;
Pesquisas;
Trabalhos individuais e em grupo;
Elaboração ou exposição de
Pesquisa e socialização;
fichas com síntese do
conteúdo aplicado;
Elaboração de mapasconceituais;
de
Debates; Utilização
de
recursos tecnológicos para Produção
documentários;
aprofundamento dos conteúdos em estudo (documentários,
Produção de livros;
filmes, vídeos, slides,etc.); Palestras; Seminários; Utilização
Prova dissertativa;
do
laboratório
de informática; Dramatização;
Prova objetiva;
Confecção de jogos; Videoconferências.
Debates.
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7.12 Ensino Religioso
Estabelecido como componente curricular de oferta obrigatória nas escolas públicas de Ensino
Fundamental, com matrícula facultativa, em diferentes regiões do país, foramelaborados propostas
curriculares, cursos de formação inicial e continuada e materiais didático-pedagógicos que
contribuíram para a construção da área do Ensino Religioso, cujas natureza e finalidades pedagógicas
são distintas da confessionalidade.
Considerando os marcos normativos e, em conformidade com as competências gerais estabelecidas
no âmbito da BNCC, o Ensino Religioso deve atender os seguintes objetivos:
Proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e estéticos, a partir das
manifestações religiosas percebidas na realidade doseducandos;
Propiciar conhecimentos sobre o direito à liberdade de consciência e de crença, no constante
propósito de promoção dos direitos humanos;
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;
Contribuir para que os educandos construam seus sentidos pessoais de vida a partir de valores,
princípios éticos e da cidadania.
No Ensino Fundamental, 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 o desenvolvimento de competências específicas. Dessa maneira,
busca problematizar representações sociais preconceituosas sobre o outro, com o intuito de combater
a intolerância, a discriminação e a exclusão.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da BNCC, a área de
Ensino Religioso – e, por consequência, o componente curricular de Ensino Religioso –, devem
garantir aos alunos o desenvolvimento de competências específicas.
7.12.1 Texto Introdutório
O ser humano se constrói a partir de um conjunto de relações tecidas em determinado contexto
histórico-social, em um movimento ininterrupto de apropriação e produção cultural. Nesse
processo, o sujeito se constitui enquanto ser de imanência (dimensão concreta, biológica) e de
transcendência (dimensão subjetiva, simbólica).
Ambas as dimensões possibilitam que os humanos se relacionem entre si, com a natureza e com
a(s) divindade(s), percebendo-se como iguais e diferentes. Tais elementos embasam a unidade
temática Identidades e alteridades, a ser abordada ao longo de todo o Ensino Fundamental,
especialmente nos anos iniciais.
A dimensão da transcendência é matriz dos fenômenos e das experiências religiosas, uma vez que,
em face da finitude, os sujeitos e as coletividades sentiram-se desafiados a atribuir sentidos e
significados à vida e à morte. Na busca de respostas, o ser humano conferiu valor de sacralidade a
objetos, coisas, pessoas, forças da natureza ou seres sobrenaturais, transcendendo a realidade
concreta.
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Os elementos (símbolos, ritos, espaços, territórios e lideranças) integra a unidade temática
Manifestações religiosas, em que se pretende proporcionar o conhecimento,a valorização e o respeito
às distintas experiências e manifestações religiosas, e a compreensão das relações estabelecidas entre
as lideranças e denominações religiosas e as distintas esferas sociais.
Na unidade temática Crenças religiosas e filosofias de vida, são tratados 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 éticos.
O mito, o rito, o símbolo e as divindades alicerçam as crenças, entendidas como um conjunto de
ideias, conceitos e representações estruturantes de determinada tradição religiosa. As crenças
fornecem respostas teológicas aos enigmas da vida e da morte, que se manifestam nas práticas rituais
e sociais sob a forma de orientações, leis e costumes. Esse conjunto de elementos originam narrativas
religiosas que, de modo mais ou menos organizado, são preservadas e passadas de geração em
geração pela oralidade.
No processo de sistematização e transmissão dos textos sagrados, sejam eles orais, sejam eles
escritos, certos grupos sociais acabaram por definir um conjunto de princípios e valores que
configuraram doutrinas religiosas. Estas reúnem afirmações, dogmas e verdades que procuram
atribuir sentidos e finalidades à existência, bemcomo orientar as formas de relacionamento com
a(s) divindade(s) e com a natureza.

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, os agrupamentos
propostos não devem ser tomados como modelo obrigatório para o desenho dos currículos.

7.12.2 Competências Específicas de Ensino Religioso para o Ensino Fundamental
1.Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos religiosos e filosofias de
vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos.
2.Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas
experiências e saberes, em diferentes tempos, espaços e territórios.
3. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão de valor da
vida.
4.Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver.
5.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.
6.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.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
1071 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

7.12.3 Organizador Curricular
Ensino Fundamental – Anos Finais: 6º Ano
ÁREA DO CONHECIMENTO – ENSINO RELIGIOSO
COMPONENTE CURRÍCULAR: ENSINO RELIGIOSO
UNIDADE
TEMÁTICA

Crenças
religiosas e
filosofias de
vida.

OBJETOS DE
HABILIDADES
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
AVALIAÇÃO
CONHECIMENT
O
Roda de conversa para instigar saberes
Apresentação de Seminários;
Tradição escrita: EF06ER01) Reconhecer o papel
Produção textual;
registro
do da tradição escrita na preservação de memórias, dos alunos a respeito do conteúdo a ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para introdução do conteúdo; Avaliações orais e escritas;
acontecimentos e ensinamentos religiosos.
sensinamentos
Apresentação
e
explicação
dos
conteúdos
em
estudo;
Leitura
de
livros,
Pesquisas;
sagrados.
(EF06ER02) Reconhecer e valorizar a
revistas e artigos; Trabalhos individuais e em grupo; Pesquisa e
ou exposição
diversidade detextos religiosos escritos (textos socialização Pesquisas em mídias tecnológicas e impressas; Aulas Elaboração
do Budismo, Cristianismo, Espiritismo, expositivas
com uso das tecnologias; Estudo de textos de fichas com síntese do
Hinduísmo, Islamismo, Judaísmo, entre outros). religiosos sobre diversidade religiosa, (judaísmo, budismo, islamismo, conteúdo aplicado;
etc),; rodução de texto; Seminário.
Prova dissertativa;
Prova objetiva;
Debates.
Ensinamentos da (EF06ER03) Reconhecer, em textos escritos, Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a respeito do Apresentação de Seminários;
tradição
ensinamentos relacionados a modos de ser e conteúdo a ser trabalhado; Análise de alguma situação proposta para Produção textual;
escrita
viver.
introdução do conteúdo; Apresentação e explicação dos conteúdos em Avaliações orais e escritas;
(EF06ER04) Reconhecer que os textos escritos estudo; Leitura de livros, revistas e artigos; Trabalhos individuais e em Pesquisas;
são utilizados pelas tradições religiosas de grupo; Pesquisa e socialização Leitura de textos diversos relacionados Elaboração
ou exposição
maneiras diversas.
ao tema; Dramatizações; Leitura e discursões de textos; Pesquisas em de fichas com síntese do
(EF06ER05) Discutir como o estudo e a mídias e afins; Produção de colcha de retalho; Estudo em grupo; conteúdo aplicado;
Prova dissertativa;
interpretação dos textos religiosos influenciam Documentário;
Prova objetiva;
os adeptos a vivenciarem os ensinamentos das
tradições religiosas.
Debates.
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(EF06ER06) Reconhecer a importância dos Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a respeito do Apresentação de Seminários;
mitos, ritos, símbolos e textos na estruturação conteúdo a ser trabalhado; Análise de alguma situação proposta para Produção textual;
Símbolos, ritos e das diferentes crenças, tradições e movimentos introdução do conteúdo; Apresentação e explicação dos conteúdos em Avaliações orais e escritas;
estudo;Leitura dramatizada; Trabalhos individuais e em grupo; Pesquisas; Elaboração
mitos religiosos
ou
religiosos.
Pesquisa e socialização; Leitura de textos diversos relacionados ao
exposição de fichas com síntese
tema; Dramatizações; Leitura e discursões de textos; Pesquisas em
(EF06ER07) Exemplificar a relação entremito, mídias e afins; Produção de colcha de retalho; Estudo em grupo; do conteúdo aplicado;
rito e símbolo nas práticas celebrativas deDocumentário;
Prova dissertativa;
diferentes tradições religiosas.
Prova objetiva;
Debates.
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Ensino Fundamental – Anos Finais: 7º Ano
ÁREA DO CONHECIMENTO – ENSINO RELIGIOSO
COMPONENTE CURRÍCULAR: ENSINO RELIGIOSO
UNIDADE TEMÁTICA
HABILIDADES
OBJETOS DE
PROCEDIMENTOS
CONHECIMENTO
METODOLÓGICOS
(EF07ER01) Reconhecer e respeitar Roda de conversa para instigar saberes dos
as práticas de comunicação com as alunos a respeito do conteúdo a ser trabalhado;
em
distintas Análise de alguma situação proposta para
Místicas e espiritualidades divindades
manifestações e tradições religiosas.
introdução do conteúdo;
Manifestações religiosas
Pesquisas em mídias tecnológicas e
(EF07ER02)
Identificar
práticas de espiritualidade utilizadas impressas;
expositivas com uso
pelas pessoas em determinadas Aulas
situações (acidentes, doenças, das tecnologias;
fenômenos climáticos).
Registro no caderno sobre o ponto de vista;
Lideranças religiosas

(EF07ER03) Reconhecer os papéis Roda de conversa para instigar saberes dos
atribuídos às lideranças de alunos a respeito do conteúdo a ser trabalhado;
diferentes tradições religiosas.
Análise de alguma situação proposta para
(EF07ER04) Exemplificar líderes introdução do conteúdo;
religiosos que se destacaram por Leitura de textos diversos relacionados ao
suas contribuições à sociedade.
tema;
Pesquisas em mídias e afins;
(EF07ER05)
Discutir
Produção de colcha de retalho; Estudo em
estratégias que promovam a grupo; Documentário;
convivência ética e respeitosa entre
as religiões

AVALIAÇÃO
Apresentação de Seminários;
Produção textual;
Avaliações orais
e
escritas;
Pesquisas;
Elaboração ou exposição de
fichas com síntese do conteúdo
aplicado;
Prova dissertativa;
Provao bjetiva;
Debates.
Apresentação de Seminários;
Produção textual;
Avaliações orais
e
escritas;
Pesquisas;
Elaboração ou exposição de
fichas com síntese do conteúdo
aplicado;
Prova dissertativa;
Provao bjetiva; Debates.
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Crenças religiosas e
filosofias de
Princípios éticos
vida
e valores
religiosos

(EF07ER06)
Identificar princípios
éticos em diferentes tradições religiosas e
filosofias de vida, discutindo como podem
influenciar condutas pessoais e práticas
sociais.

Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a respeito
do conteúdo a ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para introdução do
conteúdo;
Documentário de movimentos religiosos;
Leitura comentada referente ao tema abordado;
Debates;

Apresentação de Seminários;
Produção textual;
Avaliações orais
eescritas;
Pesquisas;
Elaboração ou exposição de fichas com
síntese do conteúdo aplicado;
Prova dissertativa;
Prova objetiva;
Debates.

Liderança e
(EF07ER07) Identificar e discutir o papel
direitos humanos 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 aviolam.

Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a respeito
do conteúdo a ser trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para introdução do
conteúdo;
Debates; Entrevistas; Pesquisas; Seminários;
Mesa redonda;

Apresentação de Seminários;
Produção textual;
Avaliações orais
eescritas;
Pesquisas;
Elaboração ou exposição de fichas com
síntese do conteúdo aplicado;
Prova dissertativa;
Prova objetiva;
Debates.
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Ensino Fundamental – Anos Finais: 8º Ano
ÁREA DO CONHECIMENTO – ENSINO RELIGIOSO
COMPONENTE CURRÍCULAR: ENSINO RELIGIOSO
UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE HABILIDADES
CONHECIMENTO

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS

AVALIAÇÃO

Crenças, atitudes e (EF08ER01) Discutir como as crenças e convicções podem Interpretação de textos por Apresentação de Seminários;
aulas expositivas e dialogadas; Produção textual; Avaliações orais e escritas;
convicções
influenciar escolhas e atitudes pessoais e coletivas.
Crenças
religiosas
(EF08ER02) Analisar filosofias de vida, manifestações e Relatos de experiências;
Pesquisas; Elaboração ou exposição de fichas com
filosofias devida.
tradições religiosas destacando seus princípios éticos.
síntese do conteúdo aplicado; Prova dissertativa;
Prova objetiva; Debates.
Doutrinas religiosas (EF08ER03) Analisar doutrinas das diferentes tradições Leitura dialogada de textos Apresentação de Seminários;
Produção textual; Avaliações orais e escritas;
religiosas e suas concepções de mundo, vida e morte.
voltados para o tema;
Pesquisas de assuntos Pesquisas; Elaboração ou exposição de fichas com
relacionados ao tema em síntese do conteúdo aplicado; Prova dissertativa;
diversos suportes: mídias, Prova objetiva; Debates.
livros, etc.
Crenças, filosofias de (EF08ER04) Discutir como filosofias de vida, tradições e Mesa redonda;
Provaobjetiva; Debates.
Apresentação de Seminários; Produção textual;
vida e esfera pública instituições religiosas podem influenciar diferentes campos da Palestras e debates;
Documentários de religiosos; Avaliações orais e escritas; Pesquisas;
esfera pública (política, saúde, educação, economia).
Elaboração ou exposição de fichas com síntese do
(EF08ER05) Debater sobre as possibilidades e os limites da Dinâmicas de grupo
conteúdo aplicado;
interferência das tradições religiosas na esfera pública.
P Prova dissertativa; Prova objetiva;
(EF08ER06) Analisar práticas, projetos e políticas públicas que
Debates.
contribuem para a promoção da liberdade de pensamento, crenças
e convicções.
Tradiçõesreligiosas, (EF08ER07) Analisar as formas de uso das mídias e tecnologias Leitura orientada de texto, Apresentação de Seminários; Produção textual;
mídias etecnologias pelas diferentes denominações religiosas.
Debate; Dinâmica de grupo; Avaliações orais e escritas; pesquisas; Elaboração
ou exposição de fichas
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Ensino Fundamental – Anos Finais: 9º Ano
ÁREA DO CONHECIMENTO – ENSINO RELIGIOSO
COMPONENTE CURRÍCULAR: ENSINO RELIGIOSO
UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE
HABILIDADES
CONHECIMENTO
Imanência
e (EF09ER01) Analisar princípios e orientações para o cuidado
transcendência
da vida e nas diversas tradições religiosas e filosofias de vida.
(EF09ER02) Discutir as diferentes expressões de valorização e
de desrespeito à vida, por meio da análise de matérias nas
diferentes mídias.

Crenças
religiosa
e
Filosofias de Vida e morte
vida

(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.
(EF09ER05) Analisar as diferentes ideias de imortalidade
elaboradas pelas tradições religiosas (ancestralidade,
reencarnação, transmigração e ressurreição).
Princípios e valores (EF09ER06) Reconhecer a coexistência como uma atitude ética
éticos
de respeito à vida e à dignidade humana.

PROCEDIMENTOS
AVALIAÇÃO
METODOLÓGICOS
Elaboração de trabalhos em grupos e Relatório;
individuais;
Mesa redonda com pessoas de crenças
religiosas diferentes para discutir a
temática;
Entrevistas com líderes religiosos;
Leitura que se refere as tradições
religiosas;

Atividades escrita e oral;

Fichas de com critérios para analise;

Roda de conversa para instigar saberes Observação do envolvimento dos/das
dos alunos a respeito do conteúdo a ser alunos/as na aula e o respeito à fala
trabalhado;
dos/das colegas e professores/as.

(EF09ER07)
Identificar princípios éticos (familiares, Análise de alguma situação proposta Participação no debate e respeito a
fala da professora e dos colegas;
religiosos e culturais) que possam alicerçar a construção de para introdução do conteúdo;
Aula expositiva; Debate e júri
projetos de vida.
simulado;
Analise de práticas projetos e politicas
(EF09ER08) Construir projetos de vida assentados em
públicas;
princípios e valores éticos.
Leitura de textos fazendo analise para
construção de vida;
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7.13 Temas Sociais (Eixos Filosóficos e Sociológicos)
7.12.1 Texto Introdutório
Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, o adolescente/jovem participa com maior criticidade de situações
diversificadas, interagindo com pensamentos filosóficos que atinge cada vez mais um número maior de
pessoas em seu convívio social e principalmente no contexto escolar, no qual se eleva e amplia o desejo do
saber e exigindo maior profundidade de conhecimentos de seus professores os quais devem usar em
metodologias adequadas para aguçar e desenvolver os conhecimentos que em si já trazem, dando continuidade
na formação da autonomia com ética, moral, respeito e responsabilidade, fazendo o uso da filosofia dentro e
fora da escola.
Dessa forma dá-se a importância de introduzir cada vez, mais cedo o estudo da Filosofia nas escolas, onde os
mesmos possam desenvolver o um pensamento crítico e elaborado dos acontecimentos e do mundo que cerca.
Devemos ainda ressaltar que a relação de conhecimento implica uma transformação tanto do sujeito quanto
do objeto edo pensamento. O sujeito se transforma mediante o novo saber, e o objeto também se transforma,
pois o conhecimento lhe dará um novo sentido.
Há muitos modos de conhecer o mundo que dependem da postura do sujeito diante do que lhe é oferecido
como objeto de estudo: o mito, o senso comum, a ciência, a filosofia e a arte. Todos eles são forma de
conhecimento, pois cada um seu modo, busca desvendar os segredos do mundo, atribuindo-lhe um sentido.
O estudo da filosofia proporciona um conhecimento que é mágico porque ainda vem permeado pelo desejo
de atrair o bem e afastar o mal, dando segurança ao ser humano.
A filosofia por sua vez, propõe oferecer um tipo de conhecimento que busca, com todo o rigor, a origem
dos problemas, relacionando-os a outros aspectos da vida humana, sem restringir-se a uma única esfera do
conhecimento ou a um único aspecto do objeto. Optamos assim por deixar o aluno se desenvolver
intelectualmente, confrontando ideias diversas e se posicionando frente á pluralidade das interpretações
sobre o real. A Filosofia e a Sociologia devem estimular o pensamento e o posicionamento crítica dos
educandos para que os mesmos possam opnarem com clareza e fundamentos, não só em uma linha de
raciocínio, mas sabendo interpretar por vários ângulos, confrontando ideias e opiniões coletivas sendo
capazes de aceitarem sugestões e críticas diretas e indiretamente principalmente em redes sociais.
De acordo com os PCN, competência é “saber fazer”, sendo assim, as competências a serem desenvolvidas
em Filosofia são, entre as que serão descritas abaixo, despertar o interesse em nossos alunos pelo o que os
filósofos fizeram e fazem, ou seja, discutir ideias, apresentar, defender e refutar teorias e argumentos,
problematizar e buscar soluções, desfazer ambiguidades, clarificar subtilezas.
Quanto aos métodos, serão de acordo com o perfil da turma: método expositivo; método expositivo
interrogativo; método expositivo dialogado; método de leitura e interpretação de textos e uso das várias
fontes de tecnologias que hoje nos são oferecidas, tanto o individual quanto os coletivos como os
laboratórios de informática nas escolas. Vale salientar que a filosofia teoriza sobre todos os assuntos,
procurando responder não só o porquê das coisas, mas, também, ao como, ou seja, ao funcionamento delas.
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7.13.2 Organizador Curricular

Ensino Fundamental – Anos Finais:6ºAno

I Trimestre

TEMAS SOCIAIS (Eixos Filosóficos e Sociológicos)
UNIDADE
TEMÁTICA
Vamos pensar
juntos, discutir e
construir ideias;

Uma
história
para investigar;
Para saber e refletir
Fundamentação;
Construção de
ideias
interdisciplinares;

OBJETOS DE
CONHECIMENTO
Conceito de Filosofia
O que é a filosofia
Reflexão filosófica
Utilidade da filosofia

O que é teoria do
conhecimento

HABILIDADES

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Entender o sentido e significado da filosofia e como
vivencia-la na prática;
Identificar a importância do dialogo na construção
de uma sociedade mais harmônica e solidaria;

Roda de conversa para instigar saberes dos
alunos a respeito do conteúdo a ser
trabalhado;
Análise de alguma situação proposta para
introdução do conteúdo;

Estimular a autonomia e a percussão de percursos
próprios para a construção de textos;

Investigar o que os alunos já sabem sobre
filosofia (Roda de conversa)
Trabalhar com textos interdisciplinares dando
ênfase afilosofia; Trabalho com atividades em
grupos; Debates sobre situações e
atitudeshumanas; Analise de imagens, musicas,
textosreflexivos; Atividades depesquisas;
Analise defilmes; Reflexão e discussão sobreas
temáticas; Dinâmicas de reflexão;

Identificar as diferenças entre comunicação livre
e comunicação condicionada;
Compreender como o mundo transforma-se por
meio de nossas ações;

AVALIAÇÃO

Observação e registro
por parte do professor;
Registro feito pelo
aluno;
Trabalho individual ou
grupo;
Avaliação oral
e escrita.
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Ensino Fundamental – Anos Finais: 6ºAno

UNIDADE TEMÁTICA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Vamos pensar juntos,
Um Sócrates para
discutir e construir ideias; nossos dias;
Uma historia para
investigar;

A dialética Socrática;
Mitos, Historias e

Para saber e refletir

Fundamentação;

Construção de ideias
interdisciplinares;

IITrimestre

HABILIDADES

Identificar a importância do
dialogo na construção de
uma sociedade mais
harmônica esolidaria;
Identificar a relação da
mitologia e literatura
gregas.

Fábulas;
A Mitologia

Identificar e perceber
diferentes manifestações
culturais e a presença do
mito nestas manifestações;

TEMAS SOCIAIS (Eixos Filosóficos e Sociológicos)

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

AVALIAÇÃO

Roda de conversa para instigar saberes dos alunos a respeito do Observação e registro
conteúdo a ser trabalhado;
por parte do
Análise de alguma situação proposta para introdução do conteúdo; professor;
Trabalhar com textos interdisciplinares dando ênfase a filosofia; Registro feito pelo
aluno;
Trabalhar com fabulas;
Trabalho individual ou
Trabalho com atividades em grupos;
grupo;
Debates sobre situações e atitudes humanas;
Analise de imagens, musicas, textos reflexivos
Avaliação oral e
Atividades de pesquisas;
escrita.
Analise de filmes;
Exercícios, testes,
Investigar o que os alunos já sabem sobre Mitos (Roda de conversa) avaliação trimestral
Outros...
Envolver os alunos em atividades em grupos
Reflexão e discussão sobre as temáticas;
Dinâmicas de reflexão;
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Ensino Fundamental – Anos Finais:6ºAno

UNIDADE
TEMÁTICA

IIITrimestre TEMAS SOCIAIS (Eixos Filosóficos eSociológicos)

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Vamos pensar juntos, -A sede de nosso conhecimento;
discutir e construir
ideias;
Uma história para
investigar;

- O homem que deixou de ser ele
mesmo;

Para saber e refletir

O mapa da Realidade (o
conhecimento);
Para saber e refletir: Saber e
Conhecer;

Fundamentação;
Construção de ideias
interdisciplinares;

- A natureza humana
- Os homens que fizeram
historia;

HABILIDADES

Identificar e perceber diferentes
valores e contravalores do mundo
atual e das ações que os cercam;
Perceber a escola como
umtodoenãocomouma instituição
fragmentada emdisciplinas
Estimular a autonomia e a
construção de percursos próprios
para a construção detextos;
Vivenciar e visualizar como o agir
humano pode intervir na realidade;
Perceber que a existência é marcada
pelo diferente tendo assim
tolerância e bom senso na
compreensão do outro;
Entender que a vida é marcada
desdea infância por perdas e
ganhos;

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

AVALIAÇÃO

Trabalhar com textos interdisciplinares dando
ênfase a filosofia
Desfio Mental
Trabalho com atividades em grupo;
Debates sobre situações e atitudes humanas;
Analise de imagens,musicas, textos
reflexivos;
Atividades de pesquisas;
Amala e Kamala (filme)
Analise de filmes;
Envolver os alunos em atividades em grupos

Observação e registro por
parte do professor;

Reflexão e discussão sobre as temáticas;

Outros...

Registro feito pelo aluno;
Trabalho individual ou grupo;
Avaliação oral e escrita.
Exercícios, testes, avaliação
trimestral

Dinâmicas de reflexão;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZVGQTZENDGZM0ZERKQWOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
4 de Julho de 2022
1081 - Ano XIII - Nº 2917

Riachão das Neves

Ensino Fundamental – Anos Finais:7ºAno

ITrimestre

TEMAS SOCIAIS (Eixos Filosóficos e Sociológicos)

ÁREA DO CONHECIMENTO – FILOSOFIA
COMPONENTE CURRÍCULAR: TEMAS SOCIAIS (Eixos Filosóficos e Sociológicos)
UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Vamos
Conceito de Filosofia
pensar juntos, discutir e O que é a filosofia
construir ideias;
Reflexão filosófica
Uma historia para
É preciso a Filosofia?
investigar;

Para saber e refletir
Fundamentação;

Logica para que?
– A lógica das coisas
– Afinal, o que é lógica?
Analogias –Inferências;

HABILIDADES
Entender o sentido e significado da filosofia e
como vivenciá-la na prática;
Identificar a importância dodialogo na
construção de uma sociedade mais
harmônica e solidaria;
Estimular a autonomia e a percussão de percursos
próprios para a construção de textos;
Saber comparar termos ou expressões conexas;
Vivenciar e visualizar como o agir humano pode
intervir na realidade;
Compreender como o mundo transforma-se por
meio de nossas ações;

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
Investigar o que os alunos já sabem sobre
filosofia (Roda de conversa)
Trabalhar com textos interdisciplinares dando
ênfase a filosofia;
Trabalho com atividades em grupos;
Debates sobre situações eatitudes humanas;
Analise de imagens, musicas, textos
reflexivos Atividades de pesquisas;
Quadro de comparação de imagens;
Dinâmicas de reflexão;

AVALIAÇÃO
Observação e registro
por parte do
professor;
Registro feito pelo
aluno;
Trabalhoindividual ou
grupo;
Avaliação oral
e escrita.

Construção
de
ideias
interdisciplinares;
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Ensino Fundamental – Anos Finais:7ºAno

UNIDADE
TEMÁTICA
Vamos pensar juntos,
discutir e construir
ideias;
Uma história para
investigar;

OBJETOS DE
CONHECIMENTO
Pensamento e ideias;
Ideias claras e confusas;
Em busca daverdade
Ceticismo
Racionalismo

IITrimestre

HABILIDADES

1- Refletir sobre o desenvolvimento
harmônico e equilibrado de suas aptidões;
2- Reconhecer e conquistar a própria
liberdade, restando a dos outros;
Entender que uma vida sem valores não
vale a pena ser vivida;

Sobre a verdade
Para saber e refletir
Fundamentação;
Construção de ideias
interdisciplinares;

Perceber que a ação individual reflete no
Os Sentidos – Os sentimentos; coletivo;
Perceber o sentimento como instrumento
de materialização das formas de
compreensão do eu, do mundo, do outro
e da filosofia;

TEMAS SOCIAIS (Eixos Filosóficos eSociológicos)

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Trabalhar com textos interdisciplinares
dando ênfasea filosofia;
Trabalhar comfabulas;
Trabalho com atividades em grupos;
Debates sobre situações e atitudes
humanas;
Analise de imagens, musicas,textos
reflexivos
Atividades de pesquisas;
Analise de filmes;
Investigar o que os alunos já sabem sobre
Mitos (Roda deconversa)
Envolver os alunos em atividades em
grupos
Reflexão e discussão sobre as temáticas;
Dinâmicas de reflexão;

AVALIAÇÃO

Observação e registro por
parte doprofessor;
Registro feito pelo aluno;
Trabalho individual ou grupo;
Avaliação oral e escrita.
Exercícios, testes,
avaliação trimestral
Outros...
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Ensino Fundamental – Anos Finais:7ºAno

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

IIITrimestreTEMAS SOCIAIS (Eixos Filosóficos eSociológicos)

HABILIDADES

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Vamos
Criatividade – Pensando por si Entender que os conhecimentos das Aula expositiva;
pensar juntos, discutir e mesmo;
leis e regras do raciocínio possibilita Trabalhar com textos interdisciplinares dando
Observar;
ênfase a filosofia
construir ideias;
um melhor posicionamento diante
Leitura
Reflexão e discussão sobre as temáticas;
donosso cotidiano;
Classificação;
Uma história para
Entender que uma vida sem valores Dinâmicas de reflexão;
Criatividade;
investigar;
Trabalho com atividades em grupo;
não vale a pena ser vivida;
Múltiplas Inteligências;
Vivenciar e visualizar como o agir Debates sobre situações e atitudes humanas;
Cultura;
Analise de imagens, musicas,textos reflexivos;
humano pode intervir na realidade;
Pensar por si mesmo;
Para saber e refletir
Atividades de pesquisas em mídias eletrônicas e
Estimular
a
autonomia
e
a
construção
A natureza humana
impressas;
de percursos próprios para a
Momento interdisciplinar;
Envolver os alunos em atividades em grupos
A
arte
e
a
sociedade;
construção
de
textos;
Fundamentação;
Debates
A segunda natureza
Identificar e perceber diferentes Leitura de textos complementares e levantamento
A tradição;
valores e contravalores do mundo
de suas ideias principais;
Momento interdisciplinar;
atual e das ações que os cercam;
Recortes e colagens de figuras;
Texto filosófico;
Construção de ideias
Motivar o estudante para a Trabalhos dirigidos;
interdisciplinares;
importância e as razões do estudo da Pesquisa
Analise de imagens e textos;
linguagem na atualidade;
Utilização de filmes e internet, musica, vídeo;

AVALIAÇÃO

Observação e registro por parte do
professor;
Registro feito pelo aluno;
Trabalho individual ou grupo;
Avaliação oral e escrita.
Exercícios, testes, avaliação
trimestral
Outros...
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Ensino Fundamental – Anos Finais:8ºAno

ITrimestre TEMAS SOCIAIS (Eixos Filosóficos eSociológicos)
ÁREA DO CONHECIMENTO – FILOSOFIA

COMPONENTE CURRÍCULAR: TEMAS SOCIAIS (Eixos Filosóficos e Sociológicos)
UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

Vamos
Conceito de Filosofia
Entender o sentido e significado da filosofia e
- O que é a filosofia
como vivenciá-la na prática;
pensar juntos, discutir e
construir ideias;
O que somos obrigados a Perceber o sentimento como instrumento de
Uma historia para
fazer, o que fazemos a materialização das formas de compreensão do eu,
investigar;
respeito do Bem e do mal; do mundo, do outro e da filosofia;
Como me manifesto na
Para saber e refletir
sociedade – a liberdade; Entender como o sentimento pode nos interagir
com o mundo, levando-nos do conhecido ao
desconhecido;
Fundamentação;

Entender que somo seres de Liberdade e Vontade;

Construção
de
ideias interdisciplinares;

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS

AVALIAÇÃO

Envolver os alunos em trabalhos de grupo; Observação e registro por
Investigar o que os alunos já sabem sobre parte do professor;
filosofia (Roda de conversa)
Registro feito pelo aluno;
Trabalhar com textos interdisciplinares dando Trabalho individual ou
ênfase a filosofia;
grupo;
Trabalho com atividades em grupos;
Avaliação oral e escrita.
Debates sobre situações e atitudes humanas;
Analise de imagens, musicas, textos
reflexivos
Atividades de pesquisas;
Analise de filmes;
Reflexão e discussão sobre as temáticas;
Dinâmicas de reflexão;
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Ensino Fundamental – Anos Finais:8ºAno IITrimestre TEMAS SOCIAIS (Eixos Filosóficos eSociológicos)

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Vamos
Direitos
privilégios
pensar juntos, discutir e obrigações;
construir ideias;
A Ética e a Moral;

HABILIDADES

e Identificar um ato livre, visualizar a
importância de regras, normas e leis;

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Analise de documentos (ECA, Constituição
Federal, Declaração Universal dos Direitos
Humanos);
Interagir com os colegas respeitando Pesquisa , entrevista, painel com gravuras
as diferenças de cada um;
relacionados ao tema;
Uma historia para Tipos de comportamento
Concursos de frases
investigar;
moral;
Identificar as diferenças entre Dinâmicas trabalhos em grupos;
comunicação livre e comunicação
- Determinismo, Livre condicionada;
Para saber e refletir
Musica/parodia;
Arbítrio,
Determinismo
Recriar um texto na forma de desenho
Moderado;
Identificar a importância do dialogo Analise de filme, pesquisa;
na construção de uma sociedade mais Debate, seminário;
harmônica e solidaria;
Exercícios orais e escritos;
Fundamentação;
Interpretar desenhos , charges;
Pensar criticamente as relações entre Analise de filmes;
moral e ética;
Analisar e discutir o problema do
racismo e das relações étnico –
raciais, de modo especial no Brasil;
Construção de
ideias
Pensar criticamente as relações entre
interdisciplinares;
moral e ética;

AVALIAÇÃO

Observação e registro por
parte doprofessor;
Registro feito pelo aluno;
Trabalho individual ou grupo;
Avaliação oral e escrita.
Exercícios, testes, avaliação
trimestral
Outros...
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Ensino Fundamental – Anos Finais:8ºAno IIITrimestre TEMAS SOCIAIS (Eixos Filosóficos eSociológicos)

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Vamos
A ética no mundo contemporâneo
pensar juntos, discutir e
construir ideias;
A escolha do que queremos ser
e fazer e a ética profissional
Uma historia para
investigar;

HABILIDADES

Pensar criticamente a srelações
entre moral e ética;
Vivenciar experiências que
possibilitem a distinção entre
Ideologia, Trabalho e Alienação;
Pensar a construção de sua biografia:
cultura, beleza, ética, compromisso,
valorização da diversidade, abertura
para as diferenças, desafios
eperspectivas;

Para saber e refletir

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Dinâmica/parodia;
Recriar um texto na forma de desenho;
Debate/seminário/mesa redonda;
Interpretar desenhos,charges;
Analise de filmes, pesquisa;
Exercícios orais e escritos;

AVALIAÇÃO

Observação e registro por
parte do professor;
Registro feito pelo aluno;
Trabalho individual ou grupo;
Avaliação oral e escrita.
Exercícios, testes, avaliação
trimestral
Outros...

Fundamentação;

Construção
de
ideias
interdisciplinares;
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Ensino Fundamental – Anos Finais:9ºAno ITrimestre TEMAS SOCIAIS (Eixos Filosóficos eSociológicos)

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Vamos
Conceito de Filosofia
pensar juntos, discutir e O que é a filosofia
Reflexão filosófica
construir ideias;
Utilidade da filosofia
Uma historia para
investigar;
Para saber e refletir

Fundamentação;

Ética e Sociedade
-Costumes/Hábitos;
Regras/Normas
Bem/Mal;
-Racismo no Brasil;
Politica e sociedade
A politica;
Ser ético – Ser politico
O homem é um ser politico

Construção de
Democracia
ideias
interdisciplinares;

HABILIDADES

Entender o sentido e significado da
filosofi a ecomo vivencia-la na
prática;
Identificar a importância do dialogo
na construção de uma sociedade
mais harmônica e solidaria;
Pensar criticamente as relações entre
moral eética;
Analisar e discutir o problema do
racismo e das relações étnico-raciais,
de modo especial no Brasil;
Compreender como o mundo
transforma-se por meio de nossas
ações;
Vivenciar e visualizar como o agir
humano pode interferir na realidade;
Entender que o conhecimento das leis
e regras do raciocínio possibilita um
melhor posicionamento diante do
nosso cotidiano;
Entender as relações entre
Organização Social, Poder e
Cidadania;
Perceber a influencia da democracia
na construção da igualdade das
condições e relações sociais;

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Investigar
os conhecimnetos prévios dos
alunos sobre o conteúdo referido;
Aula expositiva;
Trabalhar com textos interdisciplinares ou
específicos sobre cada conteudo;
Pesquisa, debate, produção textual;
Leitura e analise de imagens, textos e vídeos;
Gincana de conhecimentos;
Leitura de textos completares e levantamento de suas
ideias principais;
Dinâmicas de grupo;

AVALIAÇÃO

Observação e registro por
parte do professor;
Registro feito pelo aluno;
Trabalho individual ou
grupo;
Avaliação oral e escrita.
Exercícios, testes, avaliação
trimestral
Outros...
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Ensino Fundamental – Anos Finais:9ºAno IITrimestre TEMAS SOCIAIS (Eixos Filosóficos e Sociológicos)

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Vamos
Relações de poder:
pensar juntos, discutir e - A organização Social, o Poder
e a Cidadania;
construir ideias;
Uma historia
investigar;

para Ideologia;
Trabalho;
Alienação;

Para saber e refletir

Fundamentação;

Construção de
ideias
interdisciplinares;

HABILIDADES

Pensar criticamente as relações
entre moral, ética epolitica;
Vivenciar e visualizar como o agir
humano pode interferir na
realidade;
Compreender como
o mundo transforma-se
por meio de nossas ações;
Entender que oconhecimento das
leise regras do raciocínio
possibilita um melhor
posicionamento diante do
nosso cotidiano;
Entender as relações entre
organização social, Poder e
Cidadania;
Perceber a influenciada
democracia na construção da
igualdade das condições e
relações sociais;

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

AVALIAÇÃO

Investigar osconhecimentos prévios dos alunos Observação e registro por
sobre o conteúdo referido;
parte do professor;
Aula expositiva;
Trabalhar com textos interdisciplinares ou Registro feito pelo aluno;
Trabalho individual ou grupo;
específicos sobre cada conteudo;
Pesquisa, debate, produção textual;
Leitura e analise de imagens, textos e vídeos; Avaliação oral e escrita.
Gincana de conhecimentos;
Exercícios, testes, avaliação
Leitura de textos completares e levantamento de
trimestral
suas ideias principais;
Dinâmicas de grupo;
Outros...
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Ensino Fundamental – Anos Finais:9ºAno IIITrimestre TEMAS SOCIAIS (Eixos Filosóficos eSociológicos)

UNIDADE
TEMÁTICA
Vamos
pensar juntos, discutir e
construir ideias;

OBJETOS DE
CONHECIMENTO
Corpo e Alma
Estética e Arte
Estética

Uma historia
investigar;

para Objeto da estética
O Belo
A emoção estética
Para saber e refletir
Cultura e Diversidade
Arte e indústria cultural;
Fundamentação;

HABILIDADES

Vivenciar e visualizar como o agir
humano pode interferir na
realidade;
Compreender que o mundo
transforma-se por meio de nossas
ações;
Pensar a construção; cultura,
beleza, ética, compromisso,
valorização da diversidade,
abertura para as diferenças,
desafios e perpectivas
Entender que o conhecimento das leis
e regras do raciocínio possibilita um
melhor posicionamento diante do
nosso cotidiano;

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Investigar os conhecimentos prévios dos alunos
sobre o conteúdo referido;
Aula expositiva;
Trabalhar com textos interdisciplinares ou
específicos sobre cada conteudo;
Pesquisa, debate, produção textual;
Leitura e analise de imagens, textos e vídeos;
Gincana de conhecimentos;
Leitura de textos completares e levantamento de
suas ideias principais;
Dinâmicas de grupo;

AVALIAÇÃO

Observação e registro por
parte do professor;
Registro feito pelo aluno;
Trabalho individual ou grupo;
Avaliação oral e escrita.
Exercícios, testes, avaliação
trimestral
Outros...

Construção de ideias
interdisciplinares;
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9. PROJETO DE VIDA E AS TRANSIÇÕES PARA O ENSINO MÉDIO

A transição do Ensino Fundamental, Anos Finais, para o Ensino Médio é permeada por
importantes marcos geracionais na vida dos estudantes, considerando que adolescentes,
jovens, adultos e idosos constituem o universo atendido por esta etapa da educação e que
cada ciclo de vida desses sujeitos guarda as suas singularidades. Consideraremos aqui a
expectativa presente nas metas 2 e 3 dos Planos Nacional, Estadual e Municipal de Educação,
que apontam para o atendimento aos estudantes na faixa idade/série adequada.

É importante destacar que o sujeito jovem, adulto e idoso, público prioritário da modalidade
da Educação de Jovens e Adultos (EJA), apresenta demandas formativas específicas e em
conformidade com o seu tempo humano de aprendizagem. Os Anos Finais do
EnsinoFundamental precisam estabelecer uma conexão mais sólida com a etapa final da
educação básica, sobretudo quando refletirmos sobre a função social da escola e sobre a
efetividade dela na construção dos projetos de vida dos estudantes.

Na dimensão da função social da escola, estão assentados importantes objetivos da etapa do
Ensino Médio, à luz da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996, quais
sejam: a formação para o exercício da cidadania e a preparação para a continuação dos
estudos em nível subsequente, bem como a preparação para o ingresso no mundo do trabalho.

Na adolescência, a influência dos processos subjetivos e de estruturação da personalidade
são bastante demarcados, e as visões predominantes sobre os adolescentes apresentam
embasamento de caráter biológico, sendo essa uma forte marca identitária desses sujeitos,
conforme definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

A adolescência, segundo a OMS, abrangeria sujeitos entre 10 (dez) e 19 (dezenove) anos,
sendo a pré-adolescência dos 10 (dez) aos 14 (quatorze) anos, a etapa geracional coincidente
com a escolarização nos Anos Finais do Ensino Fundamental, considerada a idade/ano
adequada. A dimensão psíquica do comportamento do adolescente está bastante associada
às mudanças vivenciadas na puberdade, de forma que as alterações hormonais, as mudanças
na voz, na estrutura física do corpo são também contributivas ao processo de
maturação/inquietação atravessado pelos adolescentes.

A despeito de não haver linearidade bem demarcada entre a transição do adolescente para o
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jovem, merece destaque a análise da dimensão sociológica da juventude, que inclui uma
pluralidade e heterogeneidade de sujeitos jovens, conectados a diferentes grupos sociais,
tribos, coletivos e que formam um mosaico em que preva- lece a leitura do coletivo como
fator de construção social.

As juventudes constituem uma categoria sociológica e só podem ser compreendidas em
articulação com os processos de interação social, que são fundantes para os sujeitos nesse
período, que é definido pela Organização das Nações Unidas para a Educação Ciência e
Cultura (UNESCO), na faixa etária dos 15 (quinze) aos 29 (vinte e nove) anos de idade.
Encontramos, portanto, no início do ingresso no Ensino Médio, um importante marco
sociológico, em que a subjetividade presente no pré-adolescente vai cedendo lugar a uma
intensa construção social.

Trazendo para a dimensão do currículo escolar essa percepção do estudante adolescente e do
estudante jovem e suas interfaces com as etapas de desenvolvimento psíquico e social, somos
convocados a pautar diálogos e, sobretudo, escutas, que ajudem a mate- rializar os projetos
de futuro desses sujeitos. É nesse campo que o Documento Curricular Referencial da Bahia
para a Educação Infantil e Ensino Fundamental pode, e deve, se aproximar do cotidiano e
potencializar a construção de significados sobre o conhe- cimento, sobretudo quando
entendemos a centralidade da escola nessa fase da vida.

A transição do 9º ano para a 1ª série do Ensino Médio empresta uma potência à escola como
espaço de sociabilidade determinante na construção social desses sujeitos, e essa
oportunidade não pode ser desperdiçada. É um momento propício para apresentar as
demandas das juventudes em contexto como território e é também extremamente favorável
para fazer dialogar desejos e esforços individuais com os limites sociais, culturais e políticoeconômicos, que são bastante concretos na sociedade.

Esses limites devem ser conhecidos, estudados e calculadas as possibilidades de superá-los,
na perspectiva de encorajar cada estudante a caminhar na direção do seu sonho, compreender
quais são as trilhas que devem se preparar para transitar, relacionando ainda o seu Projeto de
Vida com a felicidade individual e coletiva. Esse é o campo do Projeto de Vida, aqui
defendido como campo curricular que deve estar presente na transição entre Anos Finais do
Ensino Fundamental para o Ensino Médio.
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O grupo de pesquisa “Em Diálogo”, da Universidade Federal Fluminense, que pesquisa a
centralidade da categoria juventude no Ensino Médio, nos apresenta uma definição bastante
razoável sobre Projeto de Vida, como sendo “uma ação do indivíduo de escolher um, dentre
os futuros possíveis, transformando os desejos e as fantasias que lhe dão substâncias em
objetivos passíveis de ser perseguidos, representando, assim, uma orientação, um rumo de
vida”.

Encontramos ainda, no Caderno Formativo dos facilitadores e das facilitadoras (ROCHA,
2018), uma definição para Projeto de Vida que demarca sua inserção na perspectiva do
desenvolvimento pessoal e social:
“Quando se ouve a expressão ‘projetos de vida’ logo vêm à mente todos os
planos e providências que são adotados para garantir que os objetivos traçados
possam ser alcança- dos num espaço de tempo, que pode ser curto, médio e até
mesmo longo. O importante não é o tempo necessário para que esses projetos se
tornem realidade, mas o que é conseguido à medida que o caminho é percorrido
até se alcançarem esses objetivos.” (ROCHA, 2018, p. 41).

O Projeto de Vida tem eco no campo do desejo, e todo desejo ecoa em conjunto, concorrendo
para um agenciamento, estando sempre próximo das condições de existência objetiva,
unindo-se a elas.

Essa potência que o desejo guarda e essa relação do desejo com o Projeto de Vida, que vem
surgindo com força nas políticas educa- cionais contemporâneas, figurando inclusive entre
as 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, devem ser ins- critas no
currículo e na organização dos Componentes Curriculares das matrizes do 9º ano e da 1ª
série do Ensino Médio, ajudando a estruturar a conexão entre as intensas mudanças
geracionais porque passam os estudantes que saem do Ensino Fundamental anos finais e
ingressam no Ensino Médio.

A dimensão do Projeto de Vida e sua defesa como campo curricular significativo para o
sujeito adolescente e para o sujeito jovem ressoam com força na reflexão sobre
autoconhecimento trazida por Naranjo, em que há uma explícita salvaguarda da relevância
que a dimensão emocional deve ocupar na educação..

Encontra-se uma oportunidade ímpar de valorizar e trabalhar as várias dimensões do ser
humano com o Projeto de Vida, expandindo as aprendizagens para além da racionalidade
cognitiva, que ainda ocupa lugar de centralidade nos currículos. O Projeto de Vida possibilita
uma aproximação com a educação interdimensional, onde o Logos (pensamento, razão,
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ciência), o Pathos (afetividade, relação do homem consigo mesmo e com os outros), o Eros
(impulso, corporeidade) e o Mythus (relação do homem com a vida e a morte, com o bem e
com o mal) encontram lugar e onde, sobretudo com a dimensão transcendental do ser
humano no Mythus, é possível trabalhar os sentidos da vida dos estudantes.

O Projeto de Vida comporta a potencialidade de desenvolver as competências
socioemocionais em uma lógica de aprendizagem que suscita o uso de metodologias ativas,
uma vez que a apropriação teórica desse campo do desenvolvimento humano é mais difícil.
O exercício da escuta, os registros autobiográficos, a observação crítica da realidade, a
identificação dos limites e das potencialidades existentes em si e no território, a observação
desperta dos sonhos, ambições e desejos e dos mecanismos necessários para transformar os
sonhos em realidade, tudo isso deve estar presente no trabalho curricular com o Projeto de
Vida.

A competência geral que trata do Projeto de Vida, na BNCC, nos apresenta o vínculo do
projeto de vida com a liberdade, autonomia, criticidade e responsabilidade. Para o
desenvolvimento dessa competência, ao longo da Educação Básica, são apresentadas as
subdimensões da determinação, esforço, autoeficácia, perseverança e autoavaliação.

Ainda no texto da BNCC, encontramos um claro apontamento para a organização da escola
em atenção ao acolhimento das diversidades que as juventudes trazem, bem como a um
percurso formativo que, observando diferentes percursos e histórias, faculte aos sujeitos da
aprendizagem a definição dos seus Projetos de Vida, em âmbito individual ecoletivo.

Cada uma das redes de educação que integram o Estado da Bahia terá autonomia para
definição das suas matrizes curriculares à luz do Documento Curricular Referencial da Bahia
para a Educação Infantil e Ensino Fundamental e, desse modo, apontamos uma sinalização
positiva para a possibilidade de inserção do Projeto de Vida com tempo curricular definido
em matriz. Dessa forma, assegurando que a perspectiva de protagonismo presente na Base
Nacional Comum Curricular seja também materializada através do trabalho pedagógico com
esse campo curricular inovador e necessário.

Demarcando ainda o campo privilegiado de fortalecimento do protagonismo juvenil e da
construção de identidades, que o Projeto de Vida deve ocupar, convidamos os profissionais
da educação da rede municipal de ensino, a reconhecerem seus estudantes como detentores
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de saberes, formas de sociabilidade e práticas culturais, aproveitando esse singular momento
do desenvolvimento humano, entre o final do Ensino Fundamental e o início do Ensino
Médio, para fomentar a construção do “eu”, para estimular a autonomia, para encorajar
nossas juventudes a se prepararem para ir além do que, muitas vezes, se acredita e se credita
a elas.

Não devemos desperdiçar a extraordinária potência que guardam as juventudes de construir
identidades. É mais do que oportuno, portanto, que possamos mover o currículo na direção
da construção de Projetos de Vida que inspirem as juventudes a caminhar na direção dos
seus desejos e sonhos alicerçados em bases éticas, democráticas e humanistas.
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