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APRESENTAÇÃO
Caro Professor (a)
A Educação é o maior bem que as famílias podem oferecer aos seus filhos, sendo também o
maior legado que um gestor público deve reservar aos cidadãos e às gerações futuras de sua
localidade.
De fato, a Constituição Federal destina à família e ao estado o dever compartilhado de educar.
A família educa de acordo com seus princípios, valores e crenças; o estado o faz,
principalmente, por meio da instituição escolar que tem a missão de preparar os indivíduos
para a convivência em sociedade, o mundo do trabalho e o exercício de cidadania.
Por essa razão, a educação está na base das mais importantes transformações sociais, visto
que por meio do conhecimento, é possível transformar as realidades existentes,
proporcionando o progresso da humanidade.
Neste sentido, há de se ter muito cuidado com os conhecimentos, conteúdos, atividades e
projetos a serem desenvolvidos na escola. E neste ponto, temos muito a agradecer aos
educadores de Caucaia, que estão sempre empenhados em ofertar a melhor educação para os
alunos deste município.
Por isso, é com muita honra que apresentamos esta Proposta Curricular Municipal, ciente de
que este documento é um importante marco na nossa história educacional. Os conhecimentos
aqui contidos são resultado de uma construção coletiva, participativa e democrática,
envolvendo todos os segmentos da educação municipal. Certamente essas novas diretrizes
curriculares, alinhadas à Base Nacional Comum Curricular proporcionarão a melhoria dos
nossos indicadores educacionais.
Sabemos que é uma longa caminhada, somos conhecedores dos grandes desafios que temos
diante de nós, mas com união, perseverança e trabalho em prol uma educação pública de
qualidade para todos, conseguiremos atingir nossos objetivos. Por fim, congratulo a todos os
profissionais envolvidos na elaboração deste nobre trabalho e reitero a confiança na
competência de todos que compõem a rede municipal de ensino de Caucaia.
Naumi Gomes de Amorim
Prefeito municipal de Caucaia

Aos Educadores Municipais!
Estamos vivendo um novo tempo na educação de Caucaia.
Pela primeira vez em tantos anos de luta por uma educação de qualidade, temos a honra de
entregar à comunidade escolar deste município um importante documento contendo uma nova
Proposta Curricular Municipal.
O currículo é matéria central para a educação, está diretamente vinculado à identidade, à
forma de organização, ao funcionamento e à própria função social da escola. É ele que vai
nortear todos os passos da missão de educar, determina na forma e o conteúdo, orientam
metodologias, definem

caminhos

para avaliação

da aprendizagem, formatam

os

conhecimentos ministrados, selecionam as estratégias pedagógicas e fundamentam todas as
práticas no espaço físico, político e social da escola. O currículo é como uma bússola que
conduz o trabalho em sala de aula e é por causa dele que se pode saber o que fazer, como
fazer, quando fazer e para que fazer educação.
No âmbito dos sistemas de ensino, o currículo expressa as intenções e concepções de aluno,
escola, conhecimento e sociedade que se almeja como ideal para o desenvolvimento integral
do ser humano e da coletividade.
Assim, temos a Base Nacional Comum Curricular, com diretrizes para todo o país, na parte
que é comum ao estado brasileiro como nação, e a partir dela, a estruturação dos currículos
regionais nos estados e municípios.
Nesta perspectiva a comunidade de Caucaia realizou um relevante processo de construção e
adequação do currículo local, elaborando com ampla participação dos segmentos educacionais
do município, a Proposta Curricular Municipal.
Ressaltamos que a presente proposta não encerra em um documento fechado, inalterável, mas
são ideias que deverão transitar pela realidade de cada escola, ao longo dos dias letivos,
planejamentos, formações e práticas docentes. Indubitavelmente serão necessárias constantes
análises para o aperfeiçoamento dessas diretrizes.
Portanto, este documento é um ponto de partida que precisa ser apropriado, analisado e
testado pelos docentes e gestores no chão da escola, só assim poderemos evoluir na

construção de um currículo que promova verdadeiramente a aprendizagem escolar nos
diversos níveis e modalidades de ensino.
Queremos nesta oportunidade enaltecer o relevante empenho dos profissionais da educação,
professores, formadores, gestores e técnicos da Secretaria, pelo quais manifesto profunda
gratidão pelo trabalho bem feito.
Destacamos ainda as parcerias institucionais do Conselho Municipal de Educação de Caucaia
- CMEC, da Secretaria da Educação Básica do Estado do Ceará por meio da Coordenadoria
Regional do Desenvolvimento da Educação - CREDE 01 Maracanaú que estiveram conosco
lado a lado pensando um currículo que corresponda à grandeza e importância do Sistema
Municipal de Educação de Caucaia.
A todos, o nosso mais sincero agradecimento!

Camila Bezerra Costa da Silva
Secretaria de Educação

Amigo(a) Educador (a)

Inicialmente, é com imensa satisfação que parabenizamos todos os que fazem a educação do
Município de Caucaia, seja como técnico e formador da Secretaria de Educação, seja como
professores, gestores e servidores das nossas escolas. É o trabalho de todos que acolhe e educa
diariamente milhares de alunos deste município nas diversas etapas e modalidades da
Educação Básica.
Destacamos de maneira especial aqueles que atuam na escola como os responsáveis diretos
pelo desenvolvimento do currículo que aqui foi pensado, elaborado e consolidado de forma
participativa e democrática.
São as ações do cotidiano pedagógico que vão validar e fazer avançar a presente proposta
curricular, razão pela qual formulamos algumas considerações, ressaltando os principais
aspectos da prática pedagógica.
É indiscutível que o currículo é indissociável do planejamento escolar, na medida em que
orienta a organização dos conteúdos, a metodologia a ser desenvolvida na sala de aula,
estabelecendo a relação entre aluno, objeto do conhecimento e realidade.
Na mesma direção as concepções curriculares estão vinculadas diretamente aos processos de
avaliação da aprendizagem, atuando na fundamentação do que avaliar, como avaliar, quando
avaliar e de que forma.
Também os programas e projetos desenvolvidos pela escola precisam ser orientados por uma
proposta curricular que atenda as características e necessidades regionais, conservando a ideia
da Base Nacional Comum Curricular.
O acompanhamento pedagógico no interior da escola e no âmbito macro da Secretaria da
Educação poderá garantir que a Proposta Curricular seja aperfeiçoada e produza resultados
satisfatórios para a rede municipal de ensino.
As formações continuadas são ações imprescindíveis para fortalecer o currículo municipal,
considerando que, docentes, gestores e demais profissionais da educação precisam estar em
permanente aperfeiçoamento, principalmente, neste momento de edição de novas diretrizes
curriculares.

A proposta curricular pensada pela rede municipal tendo como base as diretrizes nacionais
será efetivada por meio do Projeto Politico Pedagógico, neste sentido, há que se reestruturar
também este instrumento de gestão que simboliza a vida da escola em todos os seus aspectos
complexidade.
Chegamos então aos planos de aulas, que são unidades do planejamento escolares mais
específicas e que por essa razão devem estar bem fundamentadas num currículo sólido, bem
elaborado e que expresse verdadeiramente as características e anseios da sociedade em que
está inserida a escola.
É nessa rede complexa de conhecimentos, práticas, concepções, posturas e ideias que
apresentamos a Proposta Curricular Municipal de Caucaia, desejando, trabalhando e sonhando
juntos com melhores tempos e grandes resultados na educação municipal.
A todos os educadores de Caucaia, sucesso nesta caminhada que se inicia.

Regiane Oliveira Alexandre
Subsecretaria Educacional

Amigos(as),
Educação é a base de tudo. O progresso de uma nação perpassa por ela, e que, apesar
de todos os percalços, entraves e desafios que surgem ao longo do processo, jamais
poderemos desacreditar em construir dias melhores, na perspectiva de concatenar uma
Educação sonhadora, transformadora e libertadora.
A Base Nacional Comum Curricular como se afirma muito bem em seus documentos
norteadores, trata-se de um documento normativo para as redes de ensino e suas instituições
públicas e privadas, sem do esta uma referência obrigatória para elaboração dos currículos
escolares e propostas pedagógicas para a Educação infantil e ensino fundamental. Ademais,
ressalta-se ainda, que este documento norteador está previsto desde 1988, tornando-se um
marco legal, a partir da promulgação da Constituição Cidadã.
Nesse contexto, a Secretaria Municipal Educação de Caucaia – SME, oportuniza às
escolas da rede municipal de ensino, a fazer uma Educação de qualidade, contornando os
desafios e trazendo oportunidade de novos construtos para uma Educação libertadora.
Nessa perspectiva, este documento, é o resultado de várias contribuições articuladas
por educadores da SME e demais representantes da comunidade educativa de nosso
município. Assim, nos é apresentada nesse documento norteador e esclarecedor, uma proposta
de estudo e orientação no que tange a educação como forma relevante, levando em
consideração as demandas que adentram as escolas públicas e privadas do município de
Caucaia.
Portanto, exploremos ao máximo esse documento norteador para que, em curto prazo
tenhamos melhores resultados na Educação do nosso Município e a uma realidade
educacional mais justa e igualitária.
Sucesso a todos em vossa caminhada!!!
Francisco Eilson Martins
Presidente do CMEC

2 - INTRODUÇÃO
Para a educação brasileira, o ano de 2017 entrou para história. Os sistemas de ensino
em especial os que abrangem as etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental passaram
a ter em seus marcos fundamentais um acordo onde assegura para todas as crianças de 0 a 14
anos, quais as temática comuns para cada ano de escolaridade.
Uma questão a ser considerada é a possibilidade de uma linguagem mais simples e
direta, com um maior aprofundamento dos objetivos pretendidos, selecionados do amplo rol
de possibilidades.
A estrutura geral da base contempla separadamente as áreas de conhecimento e,
dentro de cada uma delas, as disciplinas ou componentes curriculares, com orientações para
os vários níveis de ensino. Com isso a Base tem por objetivo estabelecer apenas 60% do que
vai ser trabalhado de forma comum, flexibilizando os demais 40%.

Em algumas

manifestações, essa parte complementar é indicado correspondendo às demandas de
características regionais ou culturais específicas. Em outras, como espaço de posições dos
projetos pedagógicos das escolas.
A homologação da Base Nacional Comum Curricular pelo Conselho Nacional de
Educação representou um avanço que ao longo do tempo se afirmará nos espaços escolares.
Entendemos que uma proposta curricular estabelece as diretrizes básicas e a linha de
ensino e de atuação na comunidade escolar. Ela formaliza um compromisso assumido por
todos em torno do mesmo projeto educacional.
A presente Proposta Curricular tem por objetivo nortear e fundamentar as práticas
pedagógicas dos professores da Educação Infantil e Fundamental da Rede Pública Municipal
de Ensino de Caucaia, afim de contribuir para construção de uma escola democrática, ou seja,
que garanta o acesso e a permanência dos alunos, a qualidade de ensino e, consequentemente,
a socialização dos conhecimentos científicos.
A Proposta Curricular do Município de Caucaia tem como referência as diretrizes
norteadoras contidas na Base Nacional Comum Curricular, bem como, os caminhos,
orientações e sugestões contidas no Documento Curricular Referencial do Ceará (DCRC) o
mesmo apresenta uma linha de trabalho onde busca assegurar as aprendizagens significativas
para todas as nossas crianças e adolescentes.
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O Documento Curricular Referencial do Ceará trata-se, portanto, de um documento
minucioso que tem a intenção de abrir inúmeras oportunidades ao docente para ser cada vez
mais dinâmico e bem sucedido no desempenho do seu papel. Também é importante lembrar
que sempre haverá espaços para a adequação que enriqueçam e tornem significativas as
experiências de alunos e professores. (DCRC,2019).
Constatámos que o mesmo Referencial nos permitirá levar para os espaços das
nossas variadas unidades escolares aspectos de relevância local.
Em geral é importante requer, já de partida, a sinalização de um amplo programa de
formação continuada de professores para atender a demanda atual. É imprescindível criar
mecanismos de incentivar e garantir a formação dos professores. Outra questão importante
que precisa ser considerada, é o papel do Currículo em nortear os diversos sistemas de
avaliação.
A partir de agora, o desafio passa a se fazer chegar, a cada uma das salas de aula, a
cada um dos professores esta proposta e seu espírito, garantindo as condições
necessárias para que as ideias contidas na Proposta venham a ser efetivamente implantadas e
se tornem instrumentos de transformação da educação local.
Esta proposta não tem a intenção de ser definitiva, deve ser avaliadas e reformuladas,
sempre que necessário, a partir de sua efetivação e utilização nas práticas pedagógicas.
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3 - MARCO LEGAL
Entendemos por Marco Legal, toda ou qualquer legislação que orienta um
determinado assunto, desde da Carta Magna, a Contribuição, Leis, Portarias estaduais e /ou
municipais.
A elaboração da Base Nacional Comum Curricular e a adequação dos currículos e
projetos pedagógicos escolares encontram amparo, em nível nacional, na Constituição
Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/96) e nas normas exaradas
pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).
A Constituição Federal de 1988 define em seu art. 210 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.[...]”
Já a LDB/96 tem diversos artigos tratando de base nacional comum e dos currículos
da Educação Básica, destacando-se o art.26, o qual estipula que:
[...] Os currículos de 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 a elaboração da proposta Curricular Municipal usamos como elementos
norteadores o Documento Referencial Curricular do Ceará, com seus Marcos Legais.
Apresentamos os princípios norteadores que compõem o DCRC, e que nos nortearão
para reflexão ao longo da jornada na elaboração da referida proposta.
São os Princípios norteadores:
✓ Ético, Político, Estéticos
✓ Equidade
✓ Educação Integral
✓ Foco no desenvolvimento de competências
✓ Interdisciplinaridade
✓ Protagonismo Infanto- juvenil
✓ Articulação escola/família/comunidade
12

4 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA
A educação na perspectiva inclusiva vem ao longo do percurso buscando equidade
educacional, partindo do respeito à individualidade da aprendizagem de cada um,
procurando trabalhar o potencial não somente de seus alunos público-alvo, mas dos
educandos como um todo.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948
(BRASIL/MPF/PFDC, 2003), trouxe a concepção contemporânea de Direitos Humanos, e
está fundamentada no reconhecimento da dignidade de todas as pessoas e na universalidade
e indivisibilidade desses direitos.
Dessa forma, entende-se que a identidade pessoal e social se faz necessária ao
desenvolvimento das pessoas. Sua construção se evidencia nas relações sociais cotidianas,
sendo fundamental a interação entre os indivíduos, baseada no respeito e na valorização das
suas singularidades.
A Base Nacional Comum Curricular tem como um de seus objetivos nortear as
Secretarias de Educação nos Estados e Municípios brasileiros quanto a organização do
currículo didático-pedagógico, planejamento anual, rotinas e eventos do cotidiano escolar de
forma a considerar a necessidade de superação das desigualdades educacionais em relação
ao acesso à escola, à permanência dos estudantes e ao seu aprendizado. Sabemos que essas
desigualdades estão explícitas nas questões de raça, sexo e condição socioeconômica dos
estudantes e suas famílias.
Dessa forma, apresentamos esse documento para compor a Proposta Curricular do
município de Caucaia, evidenciando as adequações pedagógicas para os alunos que
apresentam algum tipo de deficiência. Temos como intuito contribuir com a equipe
pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e com os docentes das unidades escolares,
apresentando esse tópico sobre a Educação Especial/Inclusiva onde abordaremos algumas
informações, esclarecimentos e conhecimentos acerca das Adequações Pedagógicas, pois
vislumbramos alinhar as práticas pedagógicas inclusivas em sala de aula com a proposta da
Base Nacional Comum Curricular – BNCC a fim de facilitar o processo de ensinoaprendizagem dos estudantes, resultando assim em uma inclusão com igualdade e equidade,
onde os alunos com deficiência não estejam a margem do processo de aquisição de
conhecimentos e participação nas atividades e rotinas escolares.
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1. REDE DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA
A implementação do atendimento para pessoas com deficiência no serviço público
municipal de Caucaia, teve início em 2001, em conformidade com a proposta de inclusão da
Política Educacional do Estado do Ceará, por meio de um levantamento de pessoas com
necessidades educacionais especiais, a partir de visitas a setenta e oito escolas municipais.
Na ocasião foi realizada uma sensibilização junto às autoridades do município para
a execução do projeto de implantação do Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado
– NAPE, que foi aprovado pela Câmara Municipal dos Vereadores e Secretaria Municipal de
Assistência Social. Posteriormente, o referido projeto foi encaminhado para Centro Regional
de Desenvolvimento da Educação - CREDE-01, objetivando o parecer positivo para que
fosse efetivada a implantação deste núcleo.
Em 2002, o NAPE foi implantado na Escola Flávio Portela Marcílio, sob a
orientação da Secretaria da Educação Básica do Ceará - SEDUC. Atualmente dispõe dos
seguintes serviços multidisciplinares: Pedagogia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional,
Psicologia, Serviço Social e Atendimento aos alunos com indicadores de altas
habilidades/superdotação.
Na mesma época através de concurso público foram ofertadas 30 (trinta) vagas para
professores da Educação Especial, estas foram distribuídas nas 06 (seis) regiões do município,
sendo: 02 na Sede, 08 na Jurema, 05 na Praia, 05 na BR-222, 05 na BR-020 e 05 no Garrote.
Os educadores assumiram seus cargos em Sala de Apoio Pedagógico EspecíficoSAPE, com a função de atender alunos com dificuldades de aprendizagem e os educandos
com deficiência física, sensorial, intelectual e autismo eram encaminhados para o NAPE,
trabalho esse coordenado pelo Núcleo de Educação Especial- NEE na Secretaria Municipal
de Educação- SME.
Em 2010, a Prefeitura de Caucaia, promove mais um concurso para a Educação
Especial, ampliando o número de professores para o Atendimento Educacional
Especializado e para atuar nas Salas de Recursos Multifuncionais, pois o município no
período de 2008 a 2013 foi contemplado com mobiliários, equipamentos e materiais
pedagógicos e de acessibilidade oriundos do Programa de Implantação de Salas de Recursos
Multifuncionais – MEC. (Manual de Orientação: Programa de Implantação de Sala de
Recursos. SEESP, 2010).
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Em 2016, mediante meta estabelecida no Plano Municipal de Educação foi
implantado na EEIEF. Sete de Setembro outro Núcleo de Atendimento Educacional
Especializado – NAEESC, que tem como objetivo prestar acompanhamento pedagógico
especializado ao público – alvo da educação especial por meio de uma equipe
multiprofissional. E ainda, nesse mesmo ano, foi iniciada a inclusão dos estudantes com
surdez em tempo integral com oferta do Atendimento Educacional Especializado – AEE nos
três momentos pedagógicos: AEE para o ensino da Língua Brasileira de Sinais, AEE para o
Letramento e para Apoio aos Conteúdos Escolares.
Conforme a atual Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da
Educação Inclusiva – PNEEPEI (MEC, 2008), desde 2009 a Secretaria Municipal de
Educação – SME promove acesso a serviços e recursos para atender às necessidades dos
alunos

com

deficiência,

Transtorno

Global

do

Desenvolvimento/TEA

e

Altas

Habilidades/Superdotação através das seguintes ações:
Atendimento Educacional Especializado – AEE: é um serviço da Educação
Especial/Inclusiva complementar ou suplementar a escolarização que busca assegurar
condições de acessibilidade pedagógica aos alunos com deficiência por meio de:
•

Cinquenta e quatro escolas com AEE;

•

Cinquenta e três professores (pedagogos) no AEE distribuídos em:

•

Quarenta e seis Salas de Recursos Multifuncionais – SRM / MEC = 46

•

Salas de Recursos Multifuncionais implementadas pela Secretaria Municipal

de Educação e unidade escolar = 08
•

01 Equipe Multidisciplinar com: 02 pedagogas, 01 professora para atender

alunos com altas habilidades/superdotação, 02 psicólogas, 01 fisioterapeuta, 02
fonoaudiólogas, 02 terapeutas ocupacionais e 02 assistentes sociais.
•

02 Núcleos de Atendimento Pedagógico/Educacional Especializado –

NAPE/NAEESC;
•

Intérpretes de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS;

•

Vinte e oito (28) escolas com alunos com surdez incluídos;

•

Profissionais de apoio à alimentação, higiene e locomoção;
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•

Convênio com o Centro de Atendimento Educacional Especializado Danilo

Sá Benevides Magalhães;
•
2. BASE

Convênio com o Projeto Cotolengo Dom Orione
NACIONAL

COMUM

CURRICULAR

(BNCC)

EM

UMA

PERSPECTIVA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Frente a esse contexto, no que tange ao processo educativo inclusivo, precisamos
considerar as realidades e contextos situacionais que fazem parte do processo educativo para
a efetivação da inclusão.
Portanto, ainda faz-se necessário um trabalho efetivo no que se refere as práticas
pedagógicas inclusivas e ao processo avaliativo dos estudantes com deficiência.
A Base Nacional Comum Curricular – BNCC nos apresenta um leque de mudanças
significativas na educação brasileira, definindo um conjunto harmonioso de aprendizagens
essenciais que deverão ser desenvolvidas pelos estudantes ao longo da Educação Básica em
todas as suas etapas e modalidades. Ela aponta competências e conteúdos mínimos a serem
desenvolvidos em todas as escolas para garantir os direitos de aprendizagem e
desenvolvimento global dos alunos.
Nesse liame a BNCC já nasce inclusiva, pois ela enfatiza que a “educação deve
afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade,
tornando-a mais humana, socialmente justa e, voltada para a preservação da natureza”
(BNCC, p.08, apud BRASIL, 2013).
Os princípios de justiça visam proporcionar equidade entre os indivíduos sociais,
equidade que em sua definição por excelência, não coloca todas as pessoas como iguais, mas
equipara a todos, respeitando as necessidades e singularidades de cada um.
Dessa forma a BNCC em suas 10 (dez) competências gerais para a Educação
Básica, expressa claramente diversas habilidades de caráter inclusivo e, por conseguinte,
equitativo, como o uso de diversas linguagens que levem ao entendimento amplo e mútuo
oral ou visual-motora como por exemplo a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e escrita,
apontando também como forma de linguagem diversos tipos de expressões como a corporal,
visual, sonora e digital.
A BNCC traz o uso pedagógico das tecnologias digitais como forma de
comunicação e produção de conhecimento para a solução de problemas,
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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, produzindo conhecimentos,
resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (MEC 2019.
p. 09).
Nesse interim aqui apresentado, percebe-se claramente a necessidade da escola
abrir-se para as novas formas de comunicação e aprendizagem trazidas pelas tecnologias.
Assim, alunos com Paralisia Cerebral, por exemplo, que tem sua motricidade
comprometida, porém com as funções cognitivas preservadas, poderão lançar mão em sala
de aula de instrumentos digitais que possam auxiliá-los na aprendizagem, que inclusive, a
PNEEPEI (MEC, 2008) já recomenda como práticas pedagógicas.
Ao considerar que no currículo escolar deve-se desenvolver competências e
habilidades, a BNCC prioriza o indivíduo em sua singularidade, assim sendo, mostra como
necessária a valorização da diversidade, de saberes, de vivências culturais, apropriando-se de
conhecimentos e experiências de cada um.
Mediante esse contexto, observa-se que a BNCC destaca temas importantes da
Educação Especial/Inclusiva para a construção do currículo:
1. Educação Inclusiva - concepção de ensino contemporânea que objetiva garantir o
direito de todos à educação. Pressupõe o reconhecimento da diferença como valor e o
direito de cada um ser como é, contemplando, assim, a vasta gama de diferenças étnicas,
sociais, culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero inerentes aos seres humanos.
Implica transformação de cultura,práticas e políticas vigentes nos sistemas de ensino, de
modo a garantir acesso, participação e aprendizagem de todos, sem exceção.
2. - Público-alvo da educação especial - alunos com deficiência, transtorno do espectro
autista (TEA) e altas habilidades/superdotação.
3.

Salas de recursos multifuncionais (SRM) - espaços localizados em escolas

de educação básica onde se realiza o atendimento educacional especializado (AEE) para os
alunos público-alvo da educação especial. As SRM contam com equipamentos, recursos de
acessibilidade e materiais pedagógicos capazes de potencializar o processo de escolarização
desses alunos, eliminando barreiras para sua plena participação no ambiente escolar e
social.
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4.

Acessibilidade - segundo decreto nº 5.296/2004, é “condição para utilização,

com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos
urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de
comunicação e informação” por qualquer pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. A
acessibilidade prevê, portanto, a eliminação das barreiras que impedem ou dificultam a plena
participação das pessoas com e sem deficiência em todos os aspectos da vida
contemporânea, contemplando pelo menos seis contextos: acessibilidade arquitetônica,
comunicacional, metodológica, instrumental, programática e atitudinal.
5.

Atendimento Educacional Especializado (AEE) - serviço responsável pela

identificação, elaboração e organização de recursos pedagógicos e de acessibilidade para a
eliminação das barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas
necessidades específicas. Não se trata de “reforço”, já que a Política enfatiza que as
atividades desenvolvidas no AEE devem ser diferentes das realizadas na sala de aula. O
referido atendimento complementa e/ou suplementa o processo de escolarização dos alunos
público-alvo da educação especial, com vistas autonomia e independência na escola e fora
dela, não devendo ser substitutivo e, portanto, realizado no período inverso ao da sala de
aula frequentada pelo aluno, preferencialmente na mesma escola e em sala de recursos
multifuncionais.
6.

Desenho Universal - conceito a partir do qual produtos, espaços, meios de

comunicação, tecnologias e serviços devem ser concebidos visando o uso, de forma
autônoma, pelo maior número possível de pessoas. Esse conceito é decorrente da evolução
das iniciativas e da adoção de recursos de acessibilidade e da constatação de que a redução
ou eliminação das barreiras no ambiente não beneficiam somente as pessoas com
deficiência. Um projeto orientado pelo desenho universal considera a diversidade humana,
buscando garantir a acessibilidade para todos.
7.

Desenho Universal para a Aprendizagem - Está baseado no conceito do

Desenho Universal, propõe um conjunto de princípios que busca ampliar as possibilidades
quanto aos recursos, técnicas e estratégias utilizadas no contexto educacional de modo a
contemplar as características, necessidades e interesses de todos os alunos. Os princípios do
Desenho Universal para Aprendizagem podem auxiliar os educadores a desenvolver
práticas pedagógicas mais inclusivas, ampliando, assim, as oportunidades de aprendizagem
de seus alunos, com e sem deficiência.Educação Especial - De acordo com a Política de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), a educação especial
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integra a proposta pedagógica da escola regular, buscando eliminar as barreiras para a plena
participação de seu público-alvo, por meio do atendimento educacional especializado
(AEE).
8.

Educação Especial - De acordo com a Política de Educação Especial na

Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), a educação especial integra a proposta
pedagógica da escola regular, buscando eliminar as barreiras para a plena participação de
seu público-alvo, por meio do atendimento educacional especializado (AEE).

3. ORIENTAÇÕES E ADEQUAÇÕES METODOLÓGICAS
De acordo com a Constituição Federal (Brasil,1988) em seu Art. 206, que afirma: “o
ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I- igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola [...]” bem como na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDBEN, nº9394/96, no capítulo V, Art. 59, em que assegura as adaptações nos
“currículos, métodos, técnicas, recursos educativos, e organização específicos para atender
às suas necessidades [...] bem como da Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), as instituições de ensino necessitam
implementar em seu currículo novas ações que atendam à diversidade do seu alunado,
tornando assim a escola inclusiva.
Para que isso aconteça, faz-se necessário, adequações/estratégias metodológicas
para garantir o acesso e permanência do aluno na escola, assegurando um ensino de
qualidade para todos.
O uso do termo “estratégia de ensino” refere-se aos meios utilizados pelos docentes
na articulação do processo de ensino, de acordo com cada atividade e os resultados
esperados (Anastasiou e Alves, 2004).
Ao elaborar o plano de aula, o professor deve considerar: a complexidade, a
quantidade e a temporalidade das ações pedagógicas a serem utilizadas em sala de aula.
Por complexidade se entende que o currículo é o mesmo para todos os alunos, mas
no contexto coletivo é desenvolvido conforme as necessidades individuais, onde os alunos
encontram sentido no que está proposto, tendo consciência de sua própria capacidade de
aprender, através de atividades adequadas considerando os diferentes meios e modos de
aprendizagem e de ensino.
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De acordo com Vygotsky ( ) “o aprendizado adequadamente organizado resulta em
desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, de
outra forma, seriam impossíveis de acontecer”.
Já com relação à temporalidade, o professor levará em conta o ritmo, a
concentração, a mobilidade e a execução de atividades de cada aluno, tendo em vista as
necessidades e possibilidades de cada um.
Da mesma forma um aluno com deficiência intelectual precisará de mais tempo para
realizar determinada atividade, enquanto um aluno sem deficiência, poderá realizar em
menos tempo. Como exemplo: 2) Solicitar aos alunos que resolvam situações – problemas
envolvendo uma operação matemática.
Os alunos que não apresentam deficiência intelectual poderão realizar a atividade
por meio da escrita e do cálculo mental. Já o aluno com deficiência intelectual precisará de
material concreto para compreender e realizar a situação problema ou somente a operação
matemática.
Dessa forma, é válido ressaltar a importância do professor conhecer o diagnóstico de
aprendizagem dos alunos, como também, organizar práticas pedagógicas que atendam a
essas necessidades, tais como: atividades individuais, em duplas, em diversos tipos de
agrupamentos e banco de atividades.
Salientamos que o banco de atividades pode ser utilizado nas seguintes situações:
para alunos que apresentam Transtorno e Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH,
para alunos com indicadores de Altas Habilidades/Superdotação e para os alunos concluem
as atividades previamente.
Portanto, as adequações pedagógicas são meios que atenderão às necessidades
educacionais de cada aluno, dando-lhes acesso ao conhecimento de uma forma funcional e
tornando assim a escola preparada para responder educacionalmente à todos que a
procurarem.
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4. AVALIAÇÃO
No que se refere à adequação do processo avaliativo faz-se necessário os mesmos
procedimentos pedagógicos já realizados no cotidiano da sala de aula, como a utilização de
diferentes instrumentos e estratégias. Exemplos: avaliação oral, prova com fonte ampliada,
prova com poucas questões, escrita em Braille, auxílio ledor/transcritor, intérprete de libras,
avaliação objetiva com duas possibilidades de escolha, uso de imagens para facilitar a
associação da ideia e da compreensão do aluno, enunciado objetivo sem uso de figuras de
linguagem.
Vale ressaltar que frente a esses procedimentos o professor terá melhores condições
de avaliar qualitativamente a heterogeneidade presente em sua sala de aula.
Jussara Hoffmann (2009) ressalta que a avaliação é a reflexão transformada em
ação, e não pode ser estática, e nem ter um caráter sensitivo e classificatório.”
O importante é que o professor esteja sempre atento ao seu aluno, faça uso da
criatividade e utilize a avaliação de forma diagnóstica, processual e formativa.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os parâmetros e princípios norteadores para o desenvolvimento global dos
educandos, propostos pela BNCC são um ponto de partida para a elaboração de um projeto
pedagógico amplo e que contemple a diversidade e as especificidades de cada região
brasileira. Essa proposta visa garantir que todo educando tenha acesso a um conjunto de
conhecimentos e competências básicas que serão ressignificadas para o exercício pleno da
cidadania. A Base Nacional é um instrumento para a construção da equidade das
oportunidades educacionais que garanta o direito e acesso a aprendizagem. Portanto as
adequações pedagógicas são essenciais para que o objetivo da Base se concretize
assegurando o ensino de qualidade para todos.
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5 - A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS E A EDUCAÇÃO ESCOLAR
QUILOMBOLA: BNCC no contexto de Caucaia
Adelson Silveira Rocha
Aline Viana dos Santos
Cláudia de Oliveira da Silva
Gilcilene Ferreira Furtado
Maria Creuza da Silva Carvalho
Maria das Graças de Oliveira
Maria Eliane da Silva Santos
Maria José da Silva Lima
Natália de Sousa de Oliveira

O município de Caucaia é privilegiado por suas riquezas geográficas, culturais,
territoriais e étnicas. Os territórios tradicionais acolhem uma diversidade de povos originários
e tradicionais, como os indígenas Tapeba e Anacé, as comunidades de Assentamento da
Reforma Agrária e as comunidades quilombolas certificadas como remanescentes de
quilombo pela Fundação Cultural Palmares - FCP.
Reconhecendo os quilombos como territórios patrimoniais que educam na resistência
histórica da população negra, a partir de uma ética própria de solidariedade que possibilitam
alternativas mais justas e ecologicamente mais equilibradas de desenvolvimento étnico
cultural e social, é que dialogamos com os sujeitos da educação, fundamentados/as pela
Resolução Nacional Nº 08/2012 e pela Resolução Municipal Nº 24/2018, ambas baseadas no
Parecer Nacional Nº 16/2012.
A luta consiste em uma adequada democratização do acesso aos conhecimentos
historicamente construídos pela humanidade, considerando neste universo os saberes
tradicionais e ancestrais dos(as) africanos(as), afrodescendentes e indígenas. Essas ações
elaboradas dialogicamente podem contribuir para a visibilidade, afirmação e fortalecimento
dos atores e seus territórios étnicos e, consequentemente, da cultura local, fortalecendo o
pertencimento afroquilombola para a construção do protagonismo permanente das
comunidades tradicionais.
Caucaia passa a ser o município do Ceará com maior número de comunidades
quilombolas reconhecidas nacionalmente. Portanto, é necessário que a educação oferecida
nesses territórios seja de acordo com a necessidade da comunidade, respeitando as
especificidades estabelecidas legalmente.
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São as seguintes comunidades com suas respectivas unidades escolares:

Nº

Comunidade

Região

Ano de

Escola que atende

Certificação

01

Serra do Juá

Região 222

FCP/2012

Anexo Maria Iracema

02

Porteiras

Região 222

FCP/2012

Anexo Vó Jovina

03

Boqueirão da Arara

Região 222

FCP/2012

Não possui escola

04

Serra da Conceição

Região 222

FCP/2017

EEIEF Rosa Braz

05

Deserto

Região 222

FCP/2017

EEIEF Nicolau Noronha

06

Caetanos em Capuan

Região 222

FCP/2012

Não possui escola

07

Serra da Rajada

Região 222

FCP/2017

EEIEF Yara Guerra

08

Cercadão dos Dicetas

Região Praia

FCP/2012

Anexo Cercadão

09

Boqueirãozinho

Região 222

FCP/2018

Anexo Vó Sinhá

Apesar de muitos avanços terem acontecido a partir dos trabalhos da Supervisão de
Inclusão Étnico Racial e Territorial SIERT/SMECT 1, a área da educação necessita de mais
políticas públicas, que apoie a efetivação da educação voltada à valorização da história e
cultura dos povos africanos, afro-brasileiros e indígenas, além da luta, resistência,
territorialidade e ancestralidade dos povos quilombolas.
Diante do exposto e de outras considerações é que a Secretaria Municipal de
Educação passa a ter a responsabilidade em atender as reivindicações legais no que diz
respeito às práticas pedagógicas, ensino e avaliação tanto para as escolas quilombolas, quanto
para as demais. A Constituição Federal de 1988, Art. 242, § 1° indica que o ensino da história
do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do
povo brasileiro. Porém, esperamos que o ensino citado na CF/1988 seja ministrado de forma
positiva e não apenas no sentido da força do trabalho escravizado, e sim, demonstrando as
potencialidades e os conhecimentos científicos, astrológicos, matemáticos e outros
conhecimentos e civilidades que ajudaram a construir a nação brasileira.
Com a promulgação da Lei 10.639/03, alterada pela Lei 11.645/08 a história e
cultura afro-brasileira, africana e indígena tornaram-se conteúdos obrigatórios em sala de aula
e na proposta pedagógica da Educação Básica das escolas públicas e particulares do país.
1

Supervisão de Inclusão Étnico Racial e Territorial da Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia.
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Com isso lutamos por uma educação que resgate essas contribuições e disseminem os
conhecimentos sobre as africanidades construindo relações raciais mais saudáveis e
respeitosas. Para isso acontecer é preciso que o racismo em suas diversas formas seja
identificado e em seguida combatido, pois as discriminações sofridas pelas comunidades e
remanescentes quilombolas devem ser abolido no ambiente escolar e social.
Os conceitos historicamente construídos de forma eurocêntrica estão sendo agora
refletidos, reconstruídos e embasados em uma cosmovisão afrorreferenciada para desta forma
tornar os(as) estudantes e lideranças quilombolas como protagonistas de suas próprias
histórias e saberes ancestrais. Compreender a multiplicidade da formação do povo brasileiro
reflete uma heterogeneidade cultural, étnica e racial, constituindo riqueza e marca nacional
que deve ser valorizada na escola como patrimônio cultural de raiz africana e afro-brasileira.
Por tanto, todos(as) os(as) caucaienses precisam saber quais os povos que compõem
seu município, quais expressões culturais manifestam, quais alimentos produzem e como
produzem, que tipo de religiosidade se pratica, que línguas são faladas pelos povos
originários, etc. Estes elementos devem ser vistos com amplo respeito, sem discriminação e
preconceito onde os sujeitos possam sentir cada vez mais orgulho de sua origem e de sua
ancestralidade.
Educação para as Relações Étnico Raciais: desafios e perspectivas para uma educação
antirracista
A Educação para as Relações Étnico Raciais é uma demanda da população negra
como ação afirmativa que reconheça e valorize a história e cultura afro-brasileira e indígena
afim de combater o racismo e todas as formas de discriminação. Oferecer uma educação
antirracista é divulgar e produzir conhecimentos que contribuem com melhores atitudes e
posturas respeitosas em relação aos aspectos da história e cultura negra. Quando se trata de
forma digna todos(as) os seres humanos, criam-se oportunidades de formação cidadã que
educam pessoas empoderadas e orgulhosas de suas origens e que tem sua identidade
valorizada e respeitada. Silva, 2004 afirma,
Reconhecer exige a valorização e respeito às pessoas negras, à sua
descendência africana, sua cultura e história. Significa buscar, compreender
seus valores e lutas, ser sensível ao sofrimento causado por tantas formas de
desqualificação: apelidos depreciativos, brincadeiras, piadas de mau gosto
sugerindo incapacidade, ridicularizando seus traços físicos, a textura de seus
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cabelos, fazendo pouco das religiões de raiz africana. Implica criar
condições para que os estudantes negros não sejam rejeitados em virtude da
cor da sua pele, menosprezados em virtude de seus antepassados terem sido
explorados como escravizados, não sejam desencorajados de prosseguir
estudos, de estudar questões que dizem respeito à comunidade negra.
(SILVA, 2004, p. 04)

Assim, as instituições de educação devem promover a desconstrução de atitudes
preconceituosas e racistas, obedecendo à Constituição Federal (1988) em seu Art.3º, IV, que
promove o bem de todos/as, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação. O Parecer Nº 03/2012 afirma,

As formas de discriminação de qualquer natureza não têm o seu
nascedouro na escola, porém o racismo, as desigualdades e
discriminações correntes na sociedade perpassam por ali. Para que as
instituições de ensino desempenhem a contento o papel de educar, é
necessário que se constituam em espaço democrático de produção e
divulgação de conhecimentos e de posturas que visam a uma
sociedade justa. A escola tem papel preponderante para eliminação
das discriminações e para emancipação dos grupos discriminados, ao
proporcionar acesso aos conhecimentos científicos, a registros
culturais diferenciados, à conquista de racionalidade que rege as
relações sociais e raciais, a conhecimentos avançados, indispensáveis
para consolidação e concerto das nações como espaços democráticos e
igualitários. (CNE Parecer 03/2004, p.06)
As escolas não podem improvisar atividades que supõe atender as expectativas das
africanidades. É importante estudar, participar de encontros científicos e refletir sobre a
descolonização de mentalidades construídas sob o etnocentrismo europeu para reconstruir
processos pedagógicos fundamentados em metodologias que abordem positivamente os
aspectos das africanidades e os valores civilizatórios.
Para que as escolas desenvolvam ações afirmativas sobre as questões raciais exige-se
uma pedagogia capaz de oferecer os conhecimentos básicos tão importantes á vida de
qualquer cidadão (ã) proporcionando relações sadias entre pessoas de diferente pertencimento
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étnico para a redução das discriminações. Esse tipo de atitude não se restringe apenas as
pessoas negras, mas a todos(as) os(as) brasileiros(as), pois não se trata de retirar os conteúdos
historicamente trabalhados nas escolas, mas sim ampliar essa relação e propor uma outra
visão que consiga enxergar as especificidades dos povos tradicionais. Assim, nossos
estudantes terão acesso aos conteúdos internacionais, nacionais e locais e terão sua identidade
fortalecida para alcançar seus objetivos. Parecer 03/2004,
Precisa, o Brasil, país multiétnico e pluricultural, de organizações
escolares em que todos se vejam incluídos, em que lhes seja garantido
o direito de aprender e de ampliar conhecimentos, sem ser obrigados a
negar a si mesmos, ao grupo étnico/racial a que pertencem e a adotar
costumes, ideias e comportamentos que lhes são adversos. E estes,
certamente, serão indicadores da qualidade da educação que estará
sendo oferecida pelos estabelecimentos de ensino de diferentes níveis.
(Parecer 03/2004, p. 09)
Quando o sistema de ensino reconhecer essas especificidades históricas como elemento
fundamental de ensino e aprendizagem, os projetos existentes dialogarão com as africandiades
e alcançarão os objetivos desejados.

Educação Escolar Quilombola: um direito sendo efetivado
Comunidades quilombolas: conceitos e termos legais
A palavra kilombo é originária da língua banto umbundo, falada pelo povo
ovimbundo, referindo-se a um tipo de instituição sociopolítica militar conhecida na África
Central. (Munanga 2004). Porém, compreendemos que os quilombos não são apenas uma
instituição militar da África Central, mas, uma experiência coletiva de africanos(as) e seus
descendentes, como forma de rejeitar à escravidão, com a participação de outros segmentos da
população inclusive alguns povos indígenas.
Os quilombos são uma experiência da diáspora africana, ainda pouco conhecida no
contexto da educação escolar, porém eles não se perderam no passado e continuam vivos,
através da presença das várias comunidades quilombolas no território brasileiro. O direito a
uma educação escolar que respeite e reconheça sua história, memória e ancestralidade é
fundamental para o empoderamento dos(as) estudantes negros(as) e quilombolas.
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De acordo com o Decreto Nº 4.887/2003, os quilombos são entendidos como: grupos
étnico-raciais segundo critérios de auto atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de
relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a
resistência à opressão histórica sofrida” (art. 2º do Decreto nº 4.887/2003).
As reflexões dos(as) pensadores(as) ressaltam os aspectos relevantes da identidade
das comunidades quilombolas identificadas através de marcadores definidos pelas vivências,
trajetórias históricas comuns, pertencimento afroquilombola, tradição cultural de valorização
das raízes afro, ancestralidade, territorialidade, além da consciência política construída nas
lutas sociais.
Do ponto de vista legal, vale destacar também as convenções internacionais a
exemplo da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que apresenta
os quilombos como povos tradicionais2 e ressaltam a importância da consulta prévia
informada à comunidade. A Convenção 169 (OIT) reconhece como critério fundamental os
elementos de auto identificação e reforça a atuação dos movimentos sociais orientados
principalmente por fatores étnicos e pelo advento de novas identidades coletivas (Almeida
2007).
Diante das especificidades das comunidades tradicionais o município de Caucaia
deverá proporcionar suas políticas e programas educacionais às ações das escolas quilombolas
de forma específica para o atendimento das demandas.
É importante lembrar que quando falamos de comunidades quilombolas, também nos
referimos aos quilombos urbanos. As populações negras e quilombolas têm vivências
específicas nos modos de manusear a terra revelando métodos que torna o território um
espaço capaz de produzir uma economia assentada na solidariedade, reciprocidade e gerando
uma sustentável que não fere as identidades locais, dentre elas, a étnico racial.

Educação Escolar Quilombola: abrindo novos horizontes
A Educação Escolar Quilombola não pode ser pensada somente levando em conta os
aspectos normativos, burocráticos e institucionais que acompanham a configuração das
2

Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de
organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e
transmitidos pela tradição. Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, Art. 3º.
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políticas educacionais. A sua implementação deverá ser sempre acompanhada de consulta
prévia e informada realizada pelo poder público junto às comunidades quilombolas e suas
organizações. (Decreto 16/2012, p. 12).
Essa modalidade de ensino deverá ser fundamentada e alimentada da memória
coletiva, marcos civilizatórios, práticas culturais, acervos e repertórios orais, festejos, usos,
tradições e demais elementos que compõem o patrimônio cultural das comunidades
quilombolas. A educação ofertada aos povos quilombolas faz parte da educação nacional e,
nesse sentido, deve ser garantida como um direito. (Decreto 16/2012, p. 27).
As Diretrizes da Educação do Campo Nº 01/2002 abrangem outros grupos sociais
como os povos indígenas e quilombolas, pois o campo é composto de múltiplos sujeitos.
Porém, é necessário explanar que apesar dos pontos comuns das lutas por educação, existem
especificidades históricas, culturais, étnico-raciais, bem como o tipo de educação que garanta
a equidade e reconheça o direito étnico.

Pedagogia, Currículo e outros olhares sobre a Educação Escolar Quilombola
As temáticas afro-brasileiras, indígenas e quilombolas deverão ser ministradas de
forma geral em toda a Educação Básica para que todos(as) os(as) caucaienses compreendam
quais as etnias estão presentes no município, como vivem estes povos, quais valores
preservam, que manifestações culturais e religiosas cultuam e a partir desses saberes cada
um(a) poderá compreender-se como cidadão caucaiense e ter orgulho de sua história e de sua
gente.
Já o ensino na modalidade quilombola deverá ser ministrado especificamente para as
populações quilombolas, pois é uma política que se destaca pelo ensino pautado na memória
coletiva, línguas reminiscentes, marcos civilizatórios, práticas culturais, acervos e repertórios
orais, festejos, usos, tradições e demais elementos que compõem o patrimônio cultural das
comunidades quilombolas. Inclusive envolve questões ligadas à soberania alimentar, ao
desenvolvimento sustentável e ao etno desenvolvimento, as quais deverão ser consideradas na
formação inicial e continuada dos(as) profissionais da educação.
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A pedagogia praticada nesse contexto deve ser conivente com esses aspectos
enquanto elementos fundamentais da formação cidadã, crítica e consciente. A Pretagogia 3 é
um referencial teórico metodológico que aborda o fortalecimento da própria identidade
através dos marcadores das africanidades. A Pretagogia disponibiliza práticas a partir dos
saberes ancestrais das comunidades possibilitando um diálogo com os saberes científicos.
A Pedagogia de Quilombo também é uma referência para as escolas quilombolas,
pois busca valorizar os saberes tecnológicos, ancestrais, culturais e filosóficos das
comunidades. São métodos de aproximação da escola e comunidade no sentido de buscar
parceria entre elas e desenvolver um trabalho qualificado, empoderado, cultivando respeito e
valorização das especificidades e das lutas e resistências são considerados fatores relevantes.
O currículo das escolas quilombolas não podem mais ser apenas técnico, pois não é
uma simples transmissão desinteressada do conhecimento social, ou seja, transmite visões
sociais particulares e produz identidades individuais e coletivas. DCNEB (2013)
(...) o percurso formativo dos estudantes deve ser aberto e
contextualizado, incluindo não só os componentes curriculares
centrais obrigatórios, previstos na legislação e nas

normas

educacionais, mas também, conforme cada projeto escolar, outros
componentes flexíveis e variáveis que possibilitem percursos
formativos que atendam aos inúmeros interesses, necessidades e
características dos educandos (DCNEB 2013 p. 22).
De acordo com as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a
Educação Básica, a Educação Escolar Quilombola deverá seguir os eixos orientadores gerais
da educação brasileira e também se referenciar nos valores das comunidades quilombolas. Ou
seja, os conteúdos, objetivos e orientações da BNCC deverão ser aplicadas, porém com as
especificidades necessárias. Um dos desafios é dialogar e inserir no currículo os
conhecimentos tradicionais em comunicação com o global, o nacional, o regional e o local, a
cultura, as tradições, a oralidade, a memória, a ancestralidade, o mundo do trabalho, o
etnodesenvolvimento, a estética, as lutas pela terra e pelo território, além de considerar as
questões da liberdade religiosa, atuando de forma a superar preconceitos em relação às
Referencial Teórico Metodológico criado pela professora Doutora Sandra Haydée Petit e Geranilde Costa.
UFC.
3
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práticas religiosas e culturais das comunidades quilombolas, quer sejam religiões de matriz
africana, ou não.
A avaliação é um dos mais importantes elementos que compõem o processo de
ensino e aprendizagem. É uma estratégia didática que deve ter seus fundamentos e
procedimentos definidos no Projeto Político Pedagógico, ser articulada à proposta curricular,
às metodologias, ao modelo de planejamento e gestão, à formação inicial e continuada dos
docentes e demais profissionais da educação, bem como ao regimento escolar.

Educação infantil: potencializando os valores civilizatórios afroquilombolas
As instituições de ensino que ofertam Educação Infantil para crianças quilombolas
deverão proporcionar a participação das famílias e dos anciãos(ã), especialistas tradicionais
nos saberes ancestrais de cada comunidade e considerar as práticas de educar e de cuidar de
cada comunidade quilombola como parte fundamental da organização curricular de acordo
com seus espaços e tempos socioculturais.
Dessa forma a escola proporciona as crianças o direito ao convívio familiar e
comunitário de modo a fortalecer os vínculos de pertencimento e conhecimento dos aspectos
socioculturais quilombolas significativos para a comunidade. Para Duarte (2011),
A criança se constrói como sujeito por meio das múltiplas interações sociais e das
relações que estabelece com o mundo, onde influencia e é influenciada por ele, ao
mesmo tempo em que constrói significados a partir dele. (Duarte, 2011, pág. 40)

Os(as) profissionais da Educação Infantil deverão participar de formação continuada
específica sobre a infância de forma geral e a infância quilombola para que identifiquem e
valorizem os costumes, brincadeiras, práticas de cuidado, músicas, tradições, brincadeiras,
jogos, cultura alimentar, vivências comunitárias, onde as crianças sejam reconhecidas como
sujeitos históricos. Duarte 2011,

O grande desafio das práticas desenvolvidas nas instituições de educação infantil é
reconhecer a criança enquanto sujeito histórico, sujeito que se apropria e produz
cultura. (Duarte, 2011, pág. 41)

Com a implementação do currículo proposto pela BNCC estabelece procedimentos
no processo de ensino e aprendizagem que todos(as) os(as) estudantes precisam desenvolver
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de acordo com suas singularidades para adquirir oportunidade de ingressar e permanecer na
escola. A BNCC vem oportunizar atividades de empoderamento da cultura, levando em
consideração os Direitos de Aprendizagens, bem como os Campos de Experiências e seus
respectivos objetivos.
O Eu, o outro e o nós é um Campo de Experiência que possibilita conhecer sobre a
ancestralidade, reconhecendo sua memória individual e coletiva que proporciona as
brincadeiras tradicionais e atuais, danças, causos e lendas, mitos de criação e outros elementos
que fazem parte do contexto local.
No campo Corpo, Gesto e Movimento, as crianças quilombolas despertarão as
habilidades corporais através de vivências direcionadas a valorização da estética
afrodescendente e da sacralidade do corpo.
O campo Traços, Sons, Cores e Formas oportuniza as crianças quilombolas a
expressar diversas artes através de elementos encontrados no próprio quilombo, bem como
outros materiais. Despertar os sentidos por meio dos sons da natureza, da relação de respeito
com o meio ambiente e os animais, os instrumentos musicais criados a partir das histórias e
memórias ancestrais.
O campo Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação, potencializa a criatividade e os
conhecimentos de oralidade através de rodas de conversas com os(as) especialistas
tradicionais das comunidades como as rezadeiras, mezinheiras, artesãos e artistas autodidatas.
Assim, as crianças serão estimuladas a expressar seus conceitos, desejos, sonhos e função
social.
O campo Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações, as crianças
terão suas vivências valorizadas e poderão reconhecer o quilombo como espaço de saberes: a
casa de farinha, os lugares geomíticos, a casa de sementes crioulas, o ateliê de artesanato, a
cozinha industrial, a horta de verduras, o horto de plantas medicinais, o aviário, etc.

Ensino fundamental: anos iniciais e anos finais
O projeto de vida dos jovens negros só será viável dentro de uma política
educacional que reconheça a formação étnica deste país e valorize os
padrões culturais das etnias. (Raquel de Oliveira 2006)
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As crianças e jovens quilombolas terão oportunidade de conhecer e valorizar sua
história e cultura de forma positiva enquanto sujeitos de direito e protagonista histórico. Os
valores civilizatórios como marco fundante dos conteúdos programáticos são fatores
essenciais.
Além do trabalho de pesquisas sobre as relações da Brasil e África para compreender
as heranças deixadas pelos(as) ancestrais africanos(as) também há uma série de temáticas
estruturantes a saber.
A ancestralidade é uma filosofia construída pelos(as) africanos(as) na diáspora e na
África. Ela é parte da cosmovisão africana, ressignificada a partir das experiências do passado
e a atualizada no presente (OLIVEIRA, 2012, p. 40).
A oralidade expressa à memória social que é compartilhada e revela formas de
expressão e comunicação específicas de determinada comunidade quilombola. O ato de contar
ou narrar “causos” é parte da tradição histórica e cultural nessas comunidades. Essa tradição
tem origem na África, onde os velhos sábios (griots) transmitiam seus conhecimentos através
de rodas de conversas.
A cultura reforça a importância do uso de metodologias educacionais que valorizem
as contribuições africanas e afro-brasileiras, inserindo as dimensões da coletividade, da
corporalidade, da ludicidade, da musicalidade, da religiosidade e da ancestralidade como
forma de produzir e fortalecer a identidade cultural e étnico racial dos quilombos.
A territorialidade, juntamente com a ideia de pertencimento de grupo, torna-se a
expressão da identidade, tornando-se uma expressão da luta que representa uma forma
específica de ordenação territorial em conformidade com os aspectos históricos e culturais
vividos pela comunidade. O território quilombola remete ao lugar de pertencimento, a uma
ancestralidade negra que passa por várias reelaborações de suas matrizes culturais, mas que
mantém sentimento de pertença ao grupo.
Os saberes tradicionais e as tecnologias autossustentáveis dos territórios
quilombolas são lugares repletos de saberes em torno das formas de lidar e cuidar da natureza.
O domínio, o uso e a gestão da terra e seus recursos foram apreendidos na coletividade e se
fazem por meio de conhecimentos ancestrais e aprendizados práticos exercidos no cotidiano e
transmitidos pela oralidade.
As aprendizagens essenciais definidas na BNCC visam assegurar aos estudantes o
desenvolvimento de competências gerais que expressem, no campo pedagógico, os
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direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Competência é a mobilização de
conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas cognitivas e sócio
emocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana,
do pleno exercício da cidadania, do mundo do trabalho e do bem viver. (SIQUEIRA,
2019 p. 42)

Assim, a Educação precisa ser planejada com foco na equidade, o que pressupõe
reconhecer que as necessidades dos estudantes são diversas. Planejar focando a equidade
exige o compromisso de reverter a situação de exclusão histórica que marginaliza e as
populações de comunidades quilombolas. (SIQUEIRA, 2019, p. 43)
Conjunto de práticas educacionais que valorizam as especificidades étnicas e culturais
•

Garantir o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena, educação das relações étnicoraciais, em conteúdo dos componentes curriculares ou projetos transdisciplinares;

•

Introduzir, na formação continuada dos(as) profissionais da educação, o estudo das relações
étnico-raciais e do ensino e da aprendizagem da história e cultura afro-brasileira e indígena;

•

Apoiar os(as) professores(as) na elaboração de planos, conteúdo, projetos e atividades sobre a
história e cultura afro-brasileira e indígena;

•

Divulgar as experiências pedagógicas e acadêmicas sobre a educação das relações étnicoraciais realizadas nas escolas públicas municipais de Caucaia;

•

Fomentar cursos de capacitação para a valorização dos direitos humanos e a proteção da
diversidade étnico-racial;

•

Ampliar na medida de suas possibilidades, a produção de materiais de divulgação da temática
cultural, étnico-racial;

•

Incentivar atividades em que pessoas (estudantes, professores/as, servidores/as e gestores/as)
de diferentes culturas interajam e interpretem-se reciprocamente, ao garantir a expressão e o
respeito a valores;

•

Estimular apresentações artísticas nas Instituições de Ensino, observando o respeito à
diversidade étnica e cultural da comunidade quilombola;

•

Memorar datas significativas, como o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da
Discriminação Racial (21.03), o Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo (13.05), o Dia
Nacional da Consciência Negra (20.11) entre outras;
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•

Ampliar a participação da comunidade através da Comissão do PPP e nas atividades culturais
promovendo a igualdade étnico-racial, dentro ou fora da Instituição;

•

Motivar as práticas de proteção ao patrimônio cultural material e imaterial local, regional e
nacional, reconhecendo a herança africana;

•

Desenvolver planejamento e ações sobre o combate ao racismo e à discriminação e a
valorização e respeito à história e cultura afro-brasileira e indígena.

•

Assegurar que a alimentação e a infraestrutura escolar quilombola respeitem a cultura
alimentar do grupo, observando o cuidado com o meio ambiente e a geografia local.
Marcos Legais: direito e reconhecimento
•

Decreto Nº 4.887, de 2003 - Regulamenta a aplicação do artigo 68 das ADT/CF/88, e
os procedimentos para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e
titulação das terras quilombolas.

•

Convenção Nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos
Indígenas e Tribais, reconhece o direito à auto identificação étnica de acordo com a
consciência identitária e cultural dos povos tradicionais.

•

Lei Nº 10.639/2003 (BRASIL, 2003) e Lei Nº 11.645/2008 – Estabelece a
obrigatoriedade do ensino da História, cultura afro-brasileira e indígena.

•

Portaria CNE/CEB Nº 5/2010, das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação,
que institui na modalidade de ensino da Educação Básica a modalidade de ensino
Escolar Quilombola.

•

Artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 1988 - Assegura às comunidades
quilombolas e aos territórios o direito a serem reconhecidos como patrimônio cultural
da nação brasileira.

•

Decreto Nº 6.040/2007 - As comunidades quilombolas também são consideradas
povos e comunidades tradicionais. Este decreto define o que são comunidades
tradicionais e o que é território tradicional assim como estabelece as políticas de
desenvolvimento sustentável para esses povos e comunidades tradicionais.

•

Lei Nº 9.394, de 20/12/1996/Lei de Diretrizes Básicas da Educação (LDB) Vinculação da educação escolar à cidadania e qualificação para o mundo do trabalho.

•

Plano Nacional de Educação (2014-2024), com o objetivo de ampliar o acesso à
educação infantil até o Ensino Superior, com atenção à educação inclusiva, melhoria
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da escolaridade, formação para professores, gestão e ampliação dos investimentos na
educação.
•

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília, MEC, 2005.

•

Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana. Brasília, MEC, 2009.

•

Lei Nº 12.288, de 20 de julho de 2010 (Estatuto da Igualdade Racial), em seus artigos
9º e 10, reconhece o direito das populações negras de participar de atividades
educacionais, culturais, esportivas e de lazer adequadas a seus interesses e condições,
de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua comunidade e da sociedade
brasileira.

•

Resolução Nº 8, de 20 de novembro de 2012, que define as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Escolar Quilombola, e também evidenciam a necessidade
de que os Sistemas de Ensino, e as Instituições de Ensino Superior, pensem e
articulem processos formativos que contemplem: a memória coletiva; as línguas
reminiscentes; os marcos civilizatórios; as práticas culturais, junto com a valorização
das formas de produção e os acervos e repertórios orais.

•

Resolução Nº 24, de 25 de maio de 2018, do Conselho Municipal de Educação
(CMEC), que normatiza a Educação Escolar Quilombola de Caucaia.

•

Lei Nº 16.025, de 30.05.16 (D.O. 01.06.16) Dispõe sobre o Plano Estadual de
Educação do Ceará (2016/2024)
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6 - A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA EM CAUCAIA E O DOCUMENTO
REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL

Adrianny Geni Ricco Knebel Diniz
Claudenildo Bento de Matos
Francisca Nascimento de Matos
Jéssica Santos Galdino
Katiane Teixeira Matos
Margarida Teixeira Gome
Roberta Kelly Lima
Thiago Halley Santos de Lima

A Educação Indígena é compreendida como o repasse das tradições, costumes,
vivências ancestrais e o conhecimento territorial feito de forma oral e prática que envolve o
conjunto de saberes e fazeres presentes na cultura do Povo. A responsabilidade desse repasse
fica a cargo da família, dos Troncos Velhos da comunidade, sendo uma “empreitada social”
(BONIN, 2008), onde todos os mais velhos são responsáveis pela instrução dos mais novos.
Nesse sentido, toda a comunidade assume a função de educadores e professores, ao mesmo
tempo em que todos também são educandos e alunos.
Por não haver a institucionalização de um espaço, todo território da aldeia é
considerado uma escola repleta de ambientes de aprendizagens que são utilizados conforme a
necessidade temporal e a atividade que está sendo desenvolvida. Dessa forma, a mãe terra, a
mata, a lagoa, a plantação, a casa de farinha, a tapera, e não só os espaços geográficos e
físicos como também os momentos e processos subjetivos, se revestem do local onde ocorre a
troca de experiências e saberes. Assim, o ritual, os ritos, as festas, os canto, o Toré, a caça, a
pesca, a dança, a fogueira, a ‘luarada”, o artesanato, a espiritualidade e as vivências
espirituais, a pintura corporal etc., tornam-se momentos de ensinamento e aprendizado.
A Educação Escolar Indígena compreende o processo de institucionalização de um
espaço onde ocorre a transmissão de conhecimentos e saberes, sendo que num primeiro
momento foi usada como local de oferta de uma “educação para os indígenas”4, voltada
apenas para os processos de catequização, dominação e integração dos Povos Indígenas, sem
a preocupação com os interesses e aspirações destes Povos referentes aos processos de
formação, pois considerava-se apenas os interesses dos colonizadores que ofertavam a

4

Para mais detalhes sobre ver NASCIMENTO (2006)
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educação, sendo os indígenas objetos desse modelo de ensino, culminando num processo
cruel de aculturação.
O rompimento com essa lógica é marcado pelo acentuado protagonismo dos Povos
Indígenas, que se apropriaram da escola, entendendo sua função social para a fortalecimento
da luta, principalmente pela demarcação da terra e resistência da identidade indígena, sendo
pontuado uma “educação dos indígenas” em processos autônomos que valorizam os saberes e
a cultura, dando um sentido funcional à escola e que esteja voltado aos interesses dos próprios
indígenas, assim, entende-se que os indígenas perceberam a importância da escola, porém
uma escola a serviço do seu próprio povo, utilizando-a como instrumento do fortalecimento
das lutas, uma “arma” a ser usada para intervenção/transformação da realidade que os
cerca.(LUCIANO, 2013).
No município de Caucaia, as primeiras experiências de Educação Escolar Indígena
foram motivadas pelo desejo de demarcação territorial, fortalecimento da Identidade Tapeba,
e do enfrentamento ao preconceito sofrido pelos alunos indígenas nas escolas convencionais
localizadas fora das aldeias. Outro fator motivador foi o interesse na diminuição dos altos
índices de analfabetismo entre os indígenas, que, pelo preconceito sofrido, eram excluídos,
marginalizados dos processos educativos e impedidos de continuar a sua vida escolar. Assim,
essas motivações apontam os interesses por uma educação que não se limite apenas à questão
da identidade e valorização cultural, mas que também incorpore os saberes produzidos e
acumulados pela humanidade, numa perspectiva intercultural, ocorrendo o diálogo e
integração entre os saberes e conhecimentos indígenas e não indígenas.
Esse movimento vai tomando forma e se unindo por meio de articulações com
outros circuitos mais amplos (AIRES, 2008), chegando a níveis estadual e federal, onde a
valorização da cultura e vivência das tradições tornam-se instrumentos de solidificação da
identidade.
Esse processo é marcado pelo forte embate entre os povos indígenas e o poder
público, uma vez que o reconhecimento, o processo de regulamentação e a contratação de
professores indígenas são definidos como pauta do movimento indígena, que se articula para
garantir a responsabilidade do poder público pelo funcionamento e manutenção dessas
escolas.
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A atuação de lideranças como os professores, em sua maioria de forma voluntária, é
determinante para que esse processo possua a devida visibilidade e a escola indígena passe a
ser concebida de direito, uma vez que, de fato, já estava em pleno funcionamento.
Dessa forma, o estado sente-se impelido a normatizar, regulamentar e propor
dispositivos que orientem e deem um arcabouço legal para o funcionamento das escolas
indígenas. Nesse processo houve um acentuado embate e disputas entre os povos indígenas e
o poder público, sendo necessária a ampla participação dos professores, Caciques, Pajés e
outras lideranças indígenas para que a proposta de escola indígena fosse colocada nestes
dispositivos.
Como resposta a essa firme atuação, o diálogo foi travado e os primeiros marcos
legais que pontuaram a Educação Escolar Indígena surgiram baseados nos princípios da
coletividade, especificidade, diferença, pluralidade, diversidade cultural, afirmações
identitárias,

interculturalidade,

territorialidade,

bilinguismo,

alteridade

indígena,

reciprocidade, espiritualidade, cosmologia etc., sendo desenvolvidos a partir de suas culturas e
realidades locais.
De forma pioneira, a própria Constituição Federal de 1988, em seu Art. 210, traz a
primeira menção de uma educação que “respeite os valores culturais” e “assegura as
comunidades Indígenas a utilização da língua materna e os processos próprios de
aprendizagem”, abrindo espaço para que outras leis, resoluções e pareceres fixassem normas
ressaltando os princípios da educação escolar Indígena.
No Ceará, a Resolução 382/2003 do Conselho de Educação do Ceará – CEC5 reforça
esses princípios e fixa diretrizes para o funcionamento das escolas indígenas estaduais.
Em Caucaia temos a resolução Nº 12/2015 do Conselho Municipal de Educação de
Caucaia – CMEC, responsável por definir e orientar as diretrizes da Educação Escolar
Indígena no município. Essa resolução é resultado dos diálogos entre a Secretaria Municipal
de Educação, Câmara de Vereadores e comunidade indígena, que através da Associação dos
Professores Indígenas Tapeba – APROINT mobilizou e articulou professores e lideranças
indígenas para discussão e formatação da minuta que resultou no texto final dessa resolução.
Em nossa Rede Municipal possuímos quatro escolas indígenas e três anexos,
ofertando Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, atendendo
5

Após mudança de nomenclatura passou a ser denominado Conselho Estadual de Educação – CEE.
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assim um público total de 1.594 (mil quinhentos e noventa e quatro) alunos, com 133 (cento e
trinta e três) professores e gestores6.

Escola

Povo

Comunidade

Abá-Tapeba EDEIEF

Tapeba

Jandaiguaba

NEDI Vó Batista de Matos / Anexo

Tapeba

Jandaiguaba

Conrado Teixeira EDEIEF

Tapeba

Lagoa dos Tapeba II

NEDI Kurumim / Anexo

Tapeba

Trilho

Maria Silva do Nascimento EDEIEF

Tapeba

Lameirão

Tapeba Angaturama Lindalva Teixeira Tapeba

Jandaiguaba

EDEIEF
Cacique Antonio Ferreira Da Silva / Anacé

Tabuleiro Grande

Anexo

Apesar das dificuldades estruturais das escolas indígenas em Caucaia, é notório
o êxito das práticas pedagógicas voltadas para os saberes indígenas e a valorização da cultura,
sendo esse trabalho inserido diariamente na rotina escolar.
Na educação infantil, por exemplo, a introdução de cantos indígenas e a prática do
ritual do Toré surgem como elementos voltados à musicalidade e a dança, sendo a acolhida o
tempo pedagógico destinado a essas práticas. Também podemos elencar as pinturas corporais,
os grafismos indígenas, o artesanato e a arte plumagem7 como expressões culturais que se
inserem no componente curricular de Artes no ensino fundamental. Esses mesmos elementos
contêm traços e formas geométricas que permitem aos professores os utilizarem como
exemplos para o Componente Curricular de Matemática. Ainda exemplificando, temos a
história do povo que se insere no Componente Curricular de História e as lendas, as histórias
vividas e a mitologia que são usadas nos processos de letramento do Componente Curricular
de Língua Portuguesa.
Poderíamos citar diversos outros exemplos que nos auxiliariam a compreender
a dimensão do que é o ensino “diferenciado” que acontece nas escolas indígenas. Contudo, as
6

Informações atualizadas em 25/11/2019 por meio de sistema de matrículas e informações no setor de Recursos
Humanos da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia – SMECT.
7
Artesanatos e artefatos fabricados a partir de penas e elementos da fauna e flora local.
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exemplificações citadas são suficientes para o entendimento da importância do papel do
professor indígena, com perfil pesquisador, conhecedor da sua cultura e articulador dos
saberes indígenas aos conhecimentos convencionais. Sendo oportuno destacar a liberdade e
autonomia do professor e da escola para construírem suas propostas curriculares e
pedagógicas com base em suas realidades e aspirações socioculturais (LIMA, 2017).
Outro aspecto a ser destacado são as atividades que ocorrem por meio da pedagogia
de projetos8, sendo necessário um direcionamento dentro da rotina escolar para tais
atividades, uma vez que presentes no calendário letivo rompem com a lógica de organização
do tempo escolar, pois ocorrem em tempo/espaços fora da escola e possuem um
dimensionamento curricular envolvendo toda a comunidade.
Entendendo a importância do Documento Curricular de Caucaia, salientamos a
necessidade dos Povos Indígenas sentirem-se representados nele. Dada a diversidade e a
riqueza cultural do município, devemos considerar as realidades indígenas em três pontos:
1. O fato dos Povos Indígenas também serem munícipes e com definitiva
participação na história do município, deve ser incluído como conteúdo obrigatório nos
Componentes Curriculares das escolas municipais o estudo desses povos, destacando o direito
da aprendizagem de cada criança e estudante de Caucaia o conhecimento da história e
realidade indígena local. Assim, as escolas indígenas e não indígenas devem pontuar em seus
Projetos Políticos Pedagógicos o conteúdo a ser ministrado, reparando, dessa maneira, o
desconhecimento histórico sobre os Povos Indígenas de Caucaia e que todo trabalho
desenvolvido se torne um documento efetivo do combate ao racismo estrutural e latente,
provocado, principalmente, pelo preconceito e falta de conhecimento sobre os Povos Tapeba e
Anacé. Para tal ato, deve ser utilizado como referencial não apenas este documento, mas
também a criação de estratégias que promovam a aplicação efetiva da Lei 11.645, de 10 de
março de 2008, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, incluindo no
currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura AfroBrasileira e Indígena”.
2. Dada a peculiaridade das escolas e a legislação vigente sobre a Educação Escolar
Indígena, construída através de luta e resistência, que seja garantida a autonomia e liberdade
8

Feira Cultural, Jogos Indígenas, Festa da Carnaúba, Festa do Milho, Festa da Mandioca, Rituais de Passagem e
Momentos de Encantaria, Rodas de Conversa, Festa do Encantado da Mata, Semana do índio, Dia do Índio
Tapeba, Dia do Índio Anacé, Marcha Tapeba, Dia Internacional dos Povos Indígenas, Dia das Cobras, Dia da
Dança de São Gonçalo, Festa da Colheita, Festa da Partilha e Gincanas Culturais.
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das escolas elaborarem suas propostas curriculares em consonância com os princípios e
aspirações das comunidades, cumprindo efetivamente a função social da Escola Indígena.
3. Que a relação entre os saberes indígenas e os conhecimentos convencionais seja
oportunizada, e a escola indígena sinta-se incluída no currículo municipal. Como a própria
Base Nacional Comum Curricular – BNCC preconiza, que esses saberes façam parte daquilo
que é comum, não sendo considerados como algo estranho, tratados de forma separada, mas
que estejam inseridos na Proposta Curricular Municipal.
Outro fator, expresso no próprio texto da Base Nacional Comum Curricular – BNCC,
que convém destacarmos, é o conhecimento a respeito de toda legislação que ampara a
autonomia das escolas indígenas, conforme explicitado no próprio texto:
“(...) no caso da Educação Escolar Indígena, por exemplo, isso significa
assegurar competências específicas com base nos princípios da coletividade,
reciprocidade, integralidade, espiritualidade e alteridade indígena, a serem
desenvolvidas a partir de suas culturas tradicionais reconhecidas nos currículos dos
sistemas de ensino e propostas pedagógicas das instituições escolares. Significa
também, em uma perspectiva intercultural, considerar seus projetos educativos, suas
cosmologias, suas lógicas, seus valores e princípios pedagógicos próprios (em
consonância com a Constituição Federal, com as Diretrizes Internacionais da OIT –
Convenção 169 e com documentos da ONU e UNESCO sobre os direitos indígenas) e
suas

referências

específicas,

tais

como:

construir

currículos

interculturais,

diferenciados e bilíngues, seus sistemas próprios de ensino e aprendizagem, tanto dos
conteúdos universais quanto dos conhecimentos indígenas, bem como o ensino da
língua indígena como primeira língua 9.” (BRASIL, 2017)

9

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO – OIT. Convenção nº 169. Genebra, 7 de junho de
1989. Disponível em: < http://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_236247/lang--pt/index.htm>.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Parecer nº 14, de 14 de setembro de
1999. Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar Indígena. Diário Oficial da União,
Brasília,
19
de
outubro
de
1999.
Disponível
em:
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/1999/pceb014_99.pdf>.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Resolução nº 3, de 10 de novembro de
1999. Fixa Diretrizes Nacionais para o funcionamento das escolas indígenas e dá outras providências. Diário
Oficial da União, Brasília, 17 de novembro de 1999. Seção 1, p. 19. Republicada em 14 de dezembro de 1999,
Seção
1,
p.
58,
por
ter
saído
com
incorreção
do
original.
Disponível
em:
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rceb03_99.pdf>.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Parecer nº 13, de 10 de maio de 2012.
Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena. Diário Oficial da União, Brasília, 15
de junho de 2012, Seção 1, p. 18. Disponível em:
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Diante de todo exposto, concluímos que a proposta desse documento é mais uma
oportunidade da Educação Escolar Indígena continuar a defender as bandeiras de lutas de seus
povos, cumprindo sua função em ser uma “escola dos indígenas”, consequência da construção
social coletiva e empenho em formar indígenas cada vez mais comprometidos em transformar
as suas realidades.

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10806-pceb013-12pdf&Itemid=30192>.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Resolução nº 5, de 22 de junho de 2012.
Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica. Diário Oficial
da
União,
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25
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junho
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2012,
Seção
1,
p.
7.
Disponívelem:<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11074rceb005-12-pdf&category_slug=junho-2012-pdf&Itemid=30192>.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno. Parecer nº 6, de 2 de abril de 2014.
Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores Indígenas. Diário Oficial da União,
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de
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2014,
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85.
Disponível
em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15619pcp00614&category_slug=maio-2014-pdf&Itemid=30192>.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno. Resolução nº 1, de 7 de janeiro de 2015. Institui
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores Indígenas em cursos de Educação Superior e
de Ensino Médio e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, de 08 de janeiro de 2015, Seção 1,
p.
11-12.
Disponível
em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16870-res-cne-cp-00107012015&category_slug=janeiro-2015-pdf&Itemid=30192>.
CEARÁ. Conselho Educação do Ceará. Resolução Nº 382,2003. Dispõe sobre a criação e o funcionamento da
escola indígena no Sistema de Ensino do Ceará e dá outras providências. Disponível em:
<https://www.cee.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/49/2011/08/RES-0382-2003.pdf>.
CEARÁ. Conselho de Educação do Ceará. Resolução Nº 447, de 23 de setembro de 2013. Altera dispositivos da
resolução CEC nº 382/2003, que dispõe sobre a criação e o funcionamento de escola indígena no Sistema de
Ensino do Ceará e dá outras providências. Página 16 da Caderno 1 do Diário Oficial do Estado do Ceará
(DOECE) de 23 de Setembro de 2013. Disponível em: <https://www.cee.ce.gov.br/wpcontent/uploads/sites/49/2013/09/resoluo-n-447.2013.pdf>.
CAUCAIA. Conselho Municipal de Educação de Caucaia. Resolução Nº 12, de 02 de julho de 2015. Dispõe
sobre criação e organização da Educação Indígena e dá outras providências. Disponível em:
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7 - BASES E FUNDAMENTOS DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS PARA A
CONSTRUÇÃO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO EM CAUCAIA.

Antônio Gilson Rodrigues Alves
Erlene da Silva Ferreira
Francisco Ernande Arcanjo Silva
Francisco José de Souza Martins
José Wallison Silva dos Santos
Maria Ocilia de Barros
Marina de Moraes Mourão
Olávia Faria de Oliveira
Paulo Willian Almeida de Sousa
Rosalho da Costa Silva
Samya Cavalcante de Araújo

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) indica a “base diferencial” que
determina que os entes federados (Estados e Municípios) devem construir conteúdos próprios
como história, geografia da região ou tradições diferenciadas dos Estados e Municípios. Esta é
a nossa contribuição desde a trajetória e o acumulo prático e teórico da Educação do Campo
em nossa cidade.
O Município de Caucaia está localizado na Região Metropolitana de Fortaleza,
possui a maior parte do seu território no meio rural. É formado por ambientes geográficos
distintos: serra, praia e sertão. Cada um com suas características e peculiaridades em diversos
aspectos, inclusive étnico-raciais com povos indígenas e remanescentes quilombolas. A
cidade possui cerca de 10% da população no campo em 2017 – Nesta Região encontrar-se 07
projetos de assentamentos federais ((Boqueirão/ Capim Grosso, Angicos, Lagoa da Serra,
Santa Barbara, Lenin Paz, Belo Monte e Mulungu/Tigre). O Município, conta, ainda, com 22
comunidades indígenas das etnias Tapebas e Anacés e 09 comunidades quilombolas (IPECE,
2015).
Os assentamentos de reforma agrária existentes no Município estão concentrados no
espaço do sertão. É nesse território onde se constroem as experiências de escola do Campo
vinculadas às lutas sociais e movimentos organizados.
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LISTA DE ESCOLAS DO CAMPO DE CAUCAIA
N

NOME

REGIÃO

EEIEF
0 João Carlos da M. e Silva
1
EEIEF
0 Francisco Alves de Paiva
2
EEIEF
0 Maria Guimarães Prata

222

222

222

3
EEIEF
0 Pedro Moreira de Oliveira
4
EEIEF
0 Manoel Pereira Marques

222

222

5
EEIEF
0 N. Srª da Conceição

222

6
EEIEF
0 Belo Monte

222

7

CATEGORIA
Campo/Assentamento

Campo/Assentamento

Campo/Assentamento

Campo/Assentamento

Campo/Assentamento

Campo/Assentamento

Campo/Assentamento

Através das lutas históricas pela terra e por políticas públicas para as populações do
campo, a construção da proposta de Educação do Campo se fortalece. Com a Constituição de
1988, que institui a educação básica como direito subjetivo e a Lei de Diretrizes Básicas da
Educação Nacional (LDB 9394/96) que incorpora a ideia de adequação das políticas
educacionais à realidade do campo, possibilita a realização de diversas articulações das
experiências produzidas pelas organizações sociais do campo.
Durante o Encontro Nacional de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária
(ENERA), em 1997, organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
e outras organizações camponesas, foi levantada uma discussão ampla sobre a educação no
meio rural brasileiro. Também, na I Conferência Nacional por uma Educação Básica do
Campo, em 1998, foi construído o conceito de Educação do Campo. No mesmo ano foi criado
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o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA). Por fim, os debates que
vinham ocorrendo foram reafirmados na II Conferência Nacional Por Uma Educação do
Campo, em 2004.
Como resultados dessa organização e lutas dos trabalhadores, em 2012 foram
desenvolvidas pelo Governo Federal políticas como Licenciatura em Educação do Campo
(PROCAMPO), Programa Saberes da Terra (PROJOVEM CAMPO), o Programa Nacional de
Educação do Campo (PRONACAMPO). Além disto, constitui-se um conjunto de leis que
regulamentam as políticas da Educação do Campo em todo território brasileiro e seus
respectivos sistemas de ensino, com destaque para Resolução nº 04/2010: Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Básica, estabelecendo a Educação do Campo como
modalidade.
O Município de Caucaia possui a Lei nº 2.647/2015 que dispõe sobre a implantação
do Plano Municipal de Educação de Caucaia (PME: 2015-2024) e a Resolução CMEC nº
17/2018 que estabelece diretrizes, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas
municipais para a Educação do Campo em Caucaia.
A BNCC deve promover igualdade na diversidade que é característica do Brasil e de
nossa cidade, contextualizando os conteúdos, buscando formas de organização interdisciplinar
do currículo, buscando metodologias e estratégias didático- pedagógicas construídas com as
comunidades e os povos do campo. Muitas comunidades camponesas possuem experiências
exitosas de desenvolvimento curricular, sendo assim, buscaremos nessas práticas nosso
referencial de construção em Caucaia.
Este texto esta dividido em duas partes: na primeira secção trabalhamos as bases para
a construção da proposta discorrendo sobre o conceito de campo, educação do campo, escola
do campo, currículo e seus sujeitos. Na segunda secção sistematizamos os fundamentos
pedagógicos sobre o inventário da realidade, tempos pedagógicos, campo experimental da
agroecologia, pedagogia da alternância, pedagogia do movimento e as matrizes pedagógicas.
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1. AS

BASES

DA

CONSTRUÇÃO:

CAMPO,

EDUCAÇÃO,

ESCOLA,

CURRÍCULO E SUJEITOS.
1.1.

Campo, desenvolvimento e Agroecologia.

Campo é o território de vida dos camponeses (agricultore(a)s familiares,
extrativistas, pescadore(a)s artesanais, assentado(a)s, acampado(a)s, assalariado(a)s rurais,
indígenas, quilombolas e populações vinculadas a vida neste espaço (Resolução 17/Conselho
Municipal de educação de Caucaia(CMEC). Em relação ao trabalho desenvolvido no
território camponês é majoritariamente familiar, associado, cooperativo e comunitário. Ele é
principalmente para a reprodução da família e da comunidade (FERNANDES, 2012).
Para desenvolver o campo é necessário produzir novos saberes e recuperar saberes
ancestrais das comunidades tradicionais. Desta forma, a agroecologia deve ser utilizada para
fazer uma análise das questões ambientais, políticas e culturais em que a comunidade se
insere. “Agroecologia aponta principalmente para a produção de uma agricultura limpa de
veneno, objetivando a promoção humana, social, econômica e política, por meio da educação
do campo, objetivando mudanças nas relações com a terra” (LIMA, 2019. p. 13).
Compreender a agroecologia é apropriar-se de um conjunto de conhecimento
sistematizados baseados em técnicas e saberes camponeses que incorporam princípios
ecológicos, práticas educativas de proteção ao meio ambiente, preservação da saúde, garantia
de soberania alimentar e combate ao êxodo rural. Deve ser construída principalmente pela
consciência política e organizacional fazendo uma aliança entre o campo e a cidade. Dessa
forma, pode também fazer a integração entre diversas áreas de conhecimento proporcionada
pela práxis educativa, que contribui com a escola no processo de formação humana.
(RIBEIRO, 2017).

1.2.

Educação do Campo

Diante das contradições do campo brasileiro e da padronização do ensino as
populações camponesas vêm construindo uma proposta de Educação do Campo ao longo dos
anos com suas organizações sociais, que seja uma educação pública e de qualidade, pensada
para e pelos próprios sujeitos do campo, considerando seus diversos contextos, suas
experiências e suas necessidades, com o objetivo de criar as condições favoráveis ao
desenvolvimento de seus territórios, de sua coletividade e de suas culturas.
46

A Educação do Campo surge como uma concepção e prática político - pedagógica
capaz de fortalecer as interações dos seres humanos com a natureza e consigo mesmos. Esta
proposta tem como princípio básico a defesa do direito ao ensino da população do campo,
através de políticas públicas que garantem o acesso a todos, valorizando o campo e o vínculo
com a sua realidade, através da ciência, do trabalho, da cultura, da organização coletiva e das
lutas sociais. Esta educação deve garantir que a formação humana do camponês seja
vinculada a uma concepção de campo e de sociedade que fortaleça o seu território e o seu
modo de vida.
1.3. Escola do Campo
A concepção de escola do campo se desenvolve junto ao movimento por educação do
campo a partir das experiências de formação humana desenvolvidas no contexto da luta dos
movimentos sociais camponeses por terra e educação. Esta concepção surge das contradições
da luta social e das práticas de educação dos trabalhadores do campo e no próprio campo.
Assim, a escola do campo deve estar vinculada a um projeto de desenvolvimento do campo e
de sociedade que valoriza os seus sujeitos, garantindo o acesso ao conhecimento e a
escolarização, vinculando os processos de ensino-aprendizagem e as estratégias pedagógicas
às reais necessidades dos educando, tornando-os, portanto, sujeitos críticos e conscientes do
seu papel na construção da sociedade.
1.4. Currículo da Escola do Campo
Para construir a escola do campo, devemos repensar que tipo de ser humano e que
modelo de sociedade queremos, considerando valores sociais e culturais, interesses e
aspirações pessoais e coletivos na organização do território camponês. Por isto, precisamos
organizar uma proposta pedagógica contextualizada e dinâmica a partir de uma “seleção
curricular”

e de experiências e valores socioculturais, nas quais as novas gerações

camponesas possam participar, ajudando na formação de sujeitos conscientes, solidários,
responsáveis e democráticos, capazes de fortalecer o campo como lugar de vida, produção e
conhecimento. Para isso é fundamental reconstruir nossas propostas pedagógicas e repensar as
práticas educativas, articulando o currículo com o contexto, os objetivos e as finalidades das
escolas e dos sujeitos.
São objetivos desse currículo pensado: atender à diversidade de sujeitos e territórios
em seus diversos aspectos, valorizando a identidade camponesa; possibilitar o envolvimento e
a participação ativa da comunidade na escola; valorizar o saber popular, interagindo com os
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conhecimentos científicos na busca de soluções para resolver os problemas que afetam o
desenvolvimento do lugar e de sua população; considerar a integralidade do conhecimento e a
interação das diversas possibilidades de abordagem pedagógicas; e, garantir o protagonismo
dos educando e suas famílias na dinâmica da vida escolar.
1.5.

Os sujeitos do campo

A luta pela terra e por outras condições camponesas são inseparáveis ao se pensar na
formação e na identidade do sujeito do campo que precisa ser compreendida em suas
necessidades reais: condição de existência do trabalho, relação e posse da terra, na
constituição e manutenção de um território próprio, como espaço de cultura e aprendizagem,
com uma dinâmica diferente do espaço urbano. Neste meio os sujeitos estão intrinsicamente
ligados às questões da terra e do trabalho
A infância da criança no campo é marcada pelo brincar, ocupa espaços
compartilhados e construir sua referência e identidade na relação com as atividades do seu
grupo social.
(...) Vive um processo contínuo de aprendizagens, seja no ambiente escolar, seja na
lavoura, no cuidado com os animais ou brincando. Todos os espaços transformam-se em
aprendizagens, aprendem a ler e escrever, a varrer a casa e tratar dos animais, a plantar e a
colher, se divertem pescando, correndo, subindo em árvores, entre outras atividades. Adquirem
responsabilidades, valores e comportamentos, estando em constante desenvolvimento (...)
(COSTA e PERIPOLLI, 2012, p.161)

Sobre a juventude do campo, ela apresenta algumas características que a diferencia
da juventude urbana. Aquela habita em comunidades menores, possibilitando uma maior
relação de pertencimento ao local e tendo um maior acompanhamento mais conservador por
parte dos pais. A responsabilidade e maturidade acontecem mais cedo, pois desde criança os
jovens participam de atividades domesticas e trabalhos na lavoura junto à família. Por outro
lado, a família por apresentar aspectos patriarcais dificulta a autonomia econômica e social da
juventude.
Há uma constante migração para o meio urbano, pois, este se apresenta como ideal
para estes jovens. No entanto eles se deparam com preconceito de visão que pessoas da
cidade têm sobre o campo. Nisto nasce à incerteza entre ficar e sair do campo. Quando
acontece de sair para cidade na busca formação e trabalho, sofre a falta da segurança familiar
e comunitária que possuem em seus locais de origem.
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Em relação aos educadores do campo, por sua vez, devem em primeiro lugar , amar e
ter compromisso com o espaço em que estão inseridos; em segundo lugar precisam sentir-se
como parte e conhecer a historia e as lutas dos povos do campo. Em terceiro lugar, ter
disponibilidade para participar das atividades coletivas e está engajado na realização das
atividades comunitárias. Por último, além dos professores existem os educadores ligados à
educação popular. São os “troncos velhos da comunidade”, lideranças, parteiras, rezadeiras,
vaqueiros, pescadores, mestres da cultura local, técnicos agrícolas, agentes de saúde e
ativistas das organizações sociais, etc.

2. FUNDAMENTOS DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS DO
CAMPO DE CAUCAIA.

2.1.

Inventário da realidade

O vínculo do currículo à vida, subordinando o conhecimento escolar à realidade,
buscando romper a histórica ruptura entre escola e vida, conta com o recurso da construção do
inventário da realidade10, pesquisa diagnóstica coletiva que mapeia as grandes questões da
realidade na qual está inserida a escola, organizando-as em eixos, a partir das matrizes do
trabalho, da cultura, da memoria, das lutas sociais e da organização coletiva.
Para avançar numa educação contextualizada, crítica e transformadora, a escola deve
apreender o máximo de aspectos e elementos da realidade do território, buscando
compreender a totalidade dos fenômenos para subsidiar os diversos conhecimentos e
habilidades a serem desenvolvidas, tendo como base as necessidades, vivências e saberes da
sua população. Assim, se faz necessário a elaboração coletiva de um inventário da realidade
que será organizado através da descrição e análise dos elementos históricos e dos aspectos da
conjuntura atual, a serem considerados no processo educativo e expressos na proposta
pedagógica da escola.
2.2.

Disciplinas complementares ou eixos integradores.

No sentido de aproximar a escola da comunidade e da experiência de vida dos
sujeitos, as Escolas do Campo terão duas novas disciplinas ou eixos integradores:
10

CALDART, Roseli Salete (Org.) Caminho para transformação da escola: reflexões desde práticas da
licenciatura em educação do campo. São Paulo: Expressão Popular, 2010.
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▪

Agroecologia, trabalho e técnicas produtivas: A Agroecologia pode ser

concebida como ciência que emerge da busca por superar o conhecimento
fragmentado, compartimentalizado, cartesiano, em favor de uma abordagem integrada;
seu conhecimento se constitui mediante a interação entre as disciplinas para
compreender o funcionamento dos ciclos minerais, as transformações de energia, os
processos biológicos e as relações socioeconômicas como um todo. O trabalho como
princípio educativo deverá ser uma estratégia pedagógica que articula o conhecimento
escolar com o trabalho produtivo socialmente útil.
▪

Valores culturais e práticas comunitárias: Por fim, a integração da

escola com outras dimensões da vida camponesa, para além da produção, e
ultrapassando o aspecto investigativo poderá ser potencializada com um componente
curricular centrado no desenvolvimento de práticas sociais de intervenção coletiva na
realidade, promovendo a mobilização social e comunitária, a organização coletiva, a
participação social e política, a mística e a animação da cultura camponesa.
2.3.

Tempo pedagógicos

De acordo com o artigo 29 da LDB lei N° 9394//96 e as dez competências da BNCC
a educação básica tem como objetivo principal promover o desenvolvimento integral,
proporcionando aos educandos o bem estar físico, afetivo, social e intelectual, por meio de
atividades práticas, de pesquisa.
Organizar as vivências dos educandos é antes de tudo o resultado da leitura que
fazermos de suas necessidades. Este conhecimento é importante para que a estruturação
espaço-temporal tenha significado, também é importante considerar o contexto sócio cultural
com o sujeito e o meio. A fim de possibilitar as crianças um ambiente onde possa interagir,
brincar, se expressar, participar, explorar, conhecer-se e ampliar o vocabulário, a linguagem
escrita e oral, desenvolver a coordenação motora fina e ampla.
A organização dos tempos pedagógicos deve oferecer as crianças, adolescentes,
jovens e adultos momentos que possam desenvolver as diferentes atividades:
▪

Tempo formação e mística: Este é o momento para conferência das

turmas, acolhida, mística, interação dos educandos, espaço de informes, cantarem os
hinos e hasteamento das bandeiras.
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▪

Tempo aula: Tempo diário destinado aos estudos dos componentes

curriculares previstos no PPP, conforme cronograma das aulas e incluindo momentos
a ser destinados a outras atividades educativas.
▪

Tempo estudo individual: Tempo destinado à leitura individual e ao

registro das vivências, reflexões e aprendizados construídos na escola, bem como ao
estudo em grupo, a ser definido conforme a demanda da escola.
▪

Tempo trabalho: Visa o aprendizado através do trabalho, da

compreensão da organização e desenvolvimento do processo produtivo. É o tempo
previsto para colocar em funcionamento do Campo Experimental da Agroecologia
(CEA)
▪

Tempo oficina e atividades culturais: Tempo destinado a atividades

culturais, vivências e lazer, que produzindo o saber a partir do fazer, promovam a
construção de habilidades necessárias ao trabalho educativo, principalmente as de
caráter artístico-culturais.
▪

Tempo pesquisa e seminário: Tempo destinado a atividade que permite

o aprofundamento e o debate de temáticas especificas de interesse para a formação dos
(as) educando(as) vinculados aos desafios da realidade local.
▪

Tempo organicidade: Tempo destinado à organização da comunidade

escolar, aos diversos processos organizativos e às demais tarefas delegadas através das
instâncias (núcleos, equipes, coordenação e assembleia).
▪

Tempo esporte e lazer: Tempo destinado a atividades esportivas e

recreativas.
2.4.

Campo Experimental da Agroecologia

O Campo Experimental da Agroecologia (CEA) é um espaço destinado ao
desenvolvimento das ações relacionadas ao currículo diversificado e pesquisa de transição
agroecológica no semiárido. É uma extensão pedagógica no qual a pesquisa se concilia com
princípios educativos, estratégias de construção de novas alternativas, organização coletiva,
cooperação para o trabalho e sustentabilidade.
Para trabalhar esta estratégia no baseamos nos itens 4.3 e 4.7 da Lei N° 2.647 de 3 de
julho de 2015, que dispõe sobre a implantação do Plano Municipal de Educação de Caucaia
(2015 – 2024), na parte referente a Educação do Campo. O CEA deve desenvolver
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experiências desde a educação infantil até os anos finais do ensino fundamental, sendo uma
alternativa sustentável e possível dentro das unidades escolares localizadas no campo. Para
assegurar essa atividade será necessário que a Prefeitura Municipal de Caucaia disponibilize
assistência técnica e docente para a escola/ comunidade/assentamento, os técnicos devem
orientar e auxiliar na execução dos trabalhos. É importante o envolvimento das comunidades
escolar e local, para decidirem e elaborarem o projeto do CEA.
Para as práticas do CEA deverá ser reservada uma área da escola/comunidade para o
desenvolvimento de atividades como: construção de mandalas, manejo e conservação do solo,
manejo e utilização de ervas medicinais, conhecimento e usos de adubos orgânicos, dentre
outras atividades que possam ser desenvolvidas, para que estes funcionem como laboratórios
no processo de ensino aprendizagem. Essa didática deve iniciar com pequenos cultivos e troca
dos saberes entre educando, educadores e comunidade e como desenvolvimento da
experiência poderá a construir agrossistemas na escola/comunidade.
2.5.

Pedagogia da Alternância

A pedagogia de alternância é um método que busca a interação entre o estudante que
vive no campo e a realidade que ele vivencia em seu cotidiano, de forma a promover
constante troca de conhecimentos entre seu ambiente de vida e o ambiente escolar. É
importante saber que o tempo escola se desenvolve no âmbito da unidade escolar, por meio de
atividades de natureza pedagógica e o tempo comunidade se desenvolve em espaço externo ao
ambiente escolar, abrangendo atividades de pesquisa, estudos orientados, leituras e outras
atividades as quais deverão ser acompanhadas e avaliadas pelo professor.
É de fundamental importância inserir a pedagogia de alternância, que já é realidade
em algumas escolas no estado do Ceará, nas escolas do campo no município de Caucaia,
respeitando a realidade de cada escola, tendo em vista que cada uma enfrenta problemas
específicos para cumprir a carga horária exigida por Lei, como as épocas de chuva, falta de
transporte, difícil acesso e outros. Para desenvolver todo esse processo é necessário ter
consciência que a vida no campo também ensina, e assim poder realizar trabalhos de pesquisa
sobre os aspectos: históricos, socioeconômicos, políticos, geográficos e culturais da
comunidade em que vive. As orientações para desenvolver essas atividades deverão ser
elaboradas no planejamento coletivo das escolas do campo no início de cada ano letivo, e
deverão está adequadas a realidade dos educandos que irão realizá-las no decorrer dos dias em
que não haja possibilidade de estarem na unidade escolar. E assim, fazerem da sua própria
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comunidade uma extensão da escola, um objeto de estudo para o conhecimento, valorização e
respeito da sua própria história.
2.6.

Pedagogia do Movimento e as matrizes pedagógicas

A Pedagógica do Movimento deve ser compreendida como a capacidade dos
Movimentos Sociais educarem seus membros em suas práticas e reflexões cotidianas. Os
Movimentos sociais proporcionam momentos pedagógicos em contextos variados, onde seus
os sujeitos são precursores e construtores de sua formação humana.
Assim, os Movimentos Sociais são agentes construtores de matrizes pedagógicas que
formam de si para si seus sujeitos, que ensinam e aprendem em suas lutas por transformações
sociais. Capaz de compreender e forjar conhecimentos entre seus membros de acordo com a
realidade de suas comunidades.
Nessa perspectiva podemos compreender essa pedagogia em algumas matrizes que
norteiam esse pensamento:
1.

Matriz pedagógica do trabalho: trazer a perspectiva da práxis nas

relações humanas, na sua visão mais ampla de formação através do trabalho como
formador e construtor do sujeito na sociedade no contexto escola, realidade e prática
de vida.
2.

Matriz pedagógica da luta social: Para uma pedagogia formadora de

sujeitos construtores do futuro, é necessário, assegurar mecanismos que permitam a
articulação da escola com os movimentos sociais do campo; garantir que a experiência
de luta dos educandos e de suas famílias seja incluída como conteúdo de a postura
humana e os valores aprendidos na luta: o inconformismo, a sensibilidade, a
indignação diante das injustiças, à contestação social, a criatividade diante das
situações difíceis, e a esperança.
3.

Matriz pedagógica da organização coletiva: promover uma

pedagogia da organização coletiva, solidária e cooperativa; desenvolvendo práticas
que fortaleçam os valores do trabalho comunitário e voluntario.
4.

Matriz pedagógica da cultura e da memória: Uma educação

promotora da vida no campo fundamenta-se, portanto, no modo de vida produzido e
cultivado pelos camponeses, homens e mulheres; no movimento; no jeito de ser e
viver do camponês; no jeito de produzir e reproduzir a vida; na mística; no símbolo;
no gesto; na religiosidade; na arte... Tem como uma de suas dimensões fortes a
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pedagogia do gesto, que é também pedagogia do símbolo, pedagogia do exemplo. O
ser humano se educa manuseando as ferramentas que a humanidade produziu ao longo
dos anos. É a cultura material que simboliza a vida. O ser humano também se educa
com as relações, com o diálogo que é mais do que simples troca de palavras. A escola
do campo tem que ser um ambiente centrado na cultura camponesa, animador da vida
do lugar, enraizada na memória popular e cuja vida e sua dimensão assumem lugar
central. Uma escola que aprende com a vida; uma escola animadora da vida.
2.7.
a)
Diagnóstico

Tabelas síntese da proposta curricular
Educação infantil.

Eixos

Âmbito

integradores

experiências

experiências

comunidade

Inventário da Valores

Formação

O Eu, O Outro e Nós.

Campo

realidade e

Pessoal

culturais e

planejamento Práticas
pedagógico

de Campos

de Relação escola -

e

Social

experimental
Corpo,

comunitárias

Gesto

da

e agroecologia

Movimentos.
Projetos:
Traços, Sons, Cores e Arte
Cultura

Formas.

Rádio
Fala Escolar Jornal

Agroecologia, Conhecimento Escuta,
trabalho e

de si e do

Pensamento

técnicas

mundo

Imaginação.

e Escolar
Horta Orgânica
Horto Medicinal

produtivas.
Espaços,

Tempos, Jardim Florido

Quantidades,
Relações
Transformações.
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e

b) Fundamental I
Diagnóstico

Eixos integradores Componentes

Relação escola -

Curriculares

comunidade

Inventário da Valores culturais e

Língua Portuguesa

Campo

realidade e

Arte/Literatura

experimental

planejamento comunitárias

Língua Inglesa

agroecologia

pedagógico

Educação Física

Práticas

da

Projetos:

História
Geografia
Ensino Religioso
Agroecologia,

Ciências

trabalho e técnicas

Matemática

produtivas.

Arte
Cultura
Rádio
Escolar

Jornal

Escolar
Horta Orgânica
Horto Medicinal
Jardim Florido

c) Fundamental II com acréscimo de duas novas disciplinas.
Diagnóstico

Eixos integradores Componentes Curriculares

Relação escola comunidade

Inventário da Valores culturais e

Língua Portuguesa

Campo

realidade e

Arte/Literatura

experimental

planejamento comunitárias

Língua Inglesa

agroecologia

pedagógico

Educação Física

Práticas

Projetos:

História
Geografia
Ensino Religioso
Valores culturais e Práticas
comunitárias
Agroecologia,

Ciências

trabalho e técnicas

Matemática
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Arte
Cultura
Rádio
Escolar
Jornal
Escolar

da

produtivas.

Agroecologia, trabalho e

Horta Orgânica

técnicas produtivas.

Horto Medicinal
Jardim Florido

3. Conclusão.
A Educação do Campo em Caucaia só pode ser construía sobre o chão da realidade
em que as escolas estão inseridas. Uma educação comprometida com o projeto de campo dos
agricultores – a agroecologia. Uma educação que respeite a identidade dos povos do campo e
consciente de que toda atividade pedagógica deve está voltada para o campo e seus sujeitos.
Um novo projeto de campo exige um novo projeto de educação que contemple novas
disciplinas ou eixo integradores, que trabalhe as diversas dimensões do ser humano através
dos tempos educativos, que esteja vinculada a pedagogia da alternância, pedagogia do
movimento e suas matrizes pedagógicas, que desenvolva o campo experimental da
agroecologia. Assim estaremos contemplando as competências gerais da BNCC, pra citar
algumas, pensamento critico e criativo, senso estético e repertório cultural, autonomia,
empatia e cooperação e autogestão.
Há 500 anos (desde a revolução industrial e do processo de urbanização no ocidente)
propagandeiam a ideia de que o campo vai acabar e que este é um espaço de atraso. Há 500
anos o campo e seus povos resistem e teimam em viver e buscar seus direitos. Hoje se
humanidade desejar mais saúde, um ambiente sustentável e alimentos de qualidades e
saudáveis e deve compreender que o futuro está no campo e no projeto de seus povos – a
agroecologia.
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8 - ESTUDO COMPETÊNCIA VERSUS HABILIDADE

Uma preocupação relevante hoje na educação é como ensinar e como avaliar
considerando as competências e habilidades. Essa questão está sendo cada vez mais discutida,
em um esforço para que o processo de aprendizagem seja menos conteudista e mais focado no
desenvolvimento e preparação dos alunos para os desafios do mundo atual.
Nesse sentido, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), consiste um exemplo da
preocupação em relação ao assunto porque o documento é estruturado a partir das
competências e habilidades que devem ser desenvolvidas na educação básica. Além disso,
o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), também é um exemplo da relevância de se
pensar em um processo pedagógico baseado em competências e habilidades. Isso porque o
Exame tem como orientadora uma Matriz de Referência com descritores das competências e
habilidades.
Normalmente, as discussões, as orientações e os estudos sobre os dois termos são pautados
pela preocupação de suprir dificuldades e conhecimentos relacionados a essa Matriz. Isso é
extremamente relevante, mas é necessário pensar em competências e habilidades para além
dessa única orientação.
As definições dos dois termos já abrem diversas indagações e dúvidas, mostrando que são
temas que devem ser estudados de forma contínua e constante para uma maior compreensão,
para um maior esclarecimento e para a utilização concreta do desenvolvimento de
competências e habilidades em todos os segmentos da educação. Uma leitura detalhada da
Base revela essa preocupação.
Para auxiliar nos estudos contínuos dos temas, preparamos este artigo. Você vai ler sobre os
conceitos de cada um desses termos e por que eles devem ser considerados no contexto
escolar.

O que são Competências?
O Dicionário Aurélio apresenta três definições para
Competência:

1.
Faculdade concedida por lei a um funcionário, juiz ou
tribunal para apreciar e julgar certos pleitos ou questões.
2.
Qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo
assunto, fazer determinada coisa; capacidade, habilidade,
aptidão, idoneidade.
3.
Oposição, conflito, luta.
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Vamos nos ater à segunda, que é pertinente à educação. Note que Competência é uma
qualidade de apreciar e resolver um problema, envolvendo a sua capacidade, habilidade,
aptidão e idoneidade. Indivíduos competentes, dentro das mais variadas atividades
profissionais, tendem a ser bem-sucedidos.
Na sociedade atual, as competências são essenciais para que o indivíduo tenha sucesso em sua
vida social e na carreira. A forma de conduzir suas relações, responsabilidades e profissão são
determinadas por sua capacidade de a cada dia conviver e resolver as situações cotidianas,
cujos resultados são totalmente dependentes da forma com que os seus problemas são
solucionados. O mercado de trabalho necessita de pessoas capazes de:
▪
▪
▪
▪

tomar decisões;
liderar;
resolver conflitos;
utilizar conhecimentos adquiridos ao longo do processo acadêmico.

O professor Vasco Moretto, doutor em didática pela Universidade Laval de Quebec,
Canadá, destaca um ponto fundamental em relação à Competência:
"Competência não se alcança, desenvolve-se.
Competência é fazer bem o que nos propomos a
fazer"
De maneira resumida, podemos dizer que as competências no contexto educacional dizem
respeito à capacidade do aluno de mobilizar recursos visando a abordar e resolver uma
situação complexa.
Simplificando bem, é o aluno saber saber ou saber
conhecer.
Competência versus Desempenho
A confusão feita entre as definições de competência e desempenho acaba gerando problemas
no processo de ensino e aprendizagem.
O desempenho pode ser definido como um indicador da competência, ou seja, serve para
orientar professores e gestores se os alunos estão desenvolvendo as competências. Entretanto,
é importante ter em mente que desempenho fraco não é, necessariamente, sinônimo de falta
de competência. Nesse caso, o desempenho fraco pode ser motivado por diferentes fatores
como, por exemplo, o cansaço físico e mental do aluno no momento da avaliação e a
quantidade de horas que dormiu ou deixou de dormir no dia anterior à avaliação.
Assim, para avaliar se os alunos estão desenvolvendo de fato as competências, é importante
avaliar periodicamente seu desempenho e realizar as intervenções pedagógicas sempre
que necessário.
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O que são Habilidades?
Considerando um caso bem simples sobre habilidades: um indivíduo nas séries iniciais vai
aprender a ler e a escrever. Quando ele domina esse processo, podemos falar que ele apresenta
as habilidades de ler e escrever. O importante é que com essas habilidades ele alcance a
compreensão de um texto a partir de sua leitura. Sendo assim, caso ele domine a escrita e a
leitura, mas não consiga compreender os textos, ele não será competente para esse domínio.
A partir desse exemplo e da explicação do conceito de competência no contexto
educacional, podemos definir a habilidade como a aplicação prática de uma determinada
competência para resolver uma situação complexa.
Simplificando bem, é o aluno saber fazer.
Veja abaixo quais são as habilidades básicas necessárias para resolver uma situação
complexa:
▪

Compreender a situação complexa: Identificar variáveis endógenas e exógenas;
relacionar elementos relevantes; comparar com concepções prévias; etc;

▪

Planejar a abordagem e solução: Visualizar possíveis métodos para solução;
selecionar estratégias e recursos que serão usados;

▪

Executar o planejamento: Executar o planejado, com o foco no modelo pedagógico
da reflexão-na-ação;

▪

Analisar criticamente a solução encontrada: Fazer a crítica da solução encontrada;
comparar com experiências anteriores; imaginar alternativas.

Como relacionar Competências e Habilidades?
Ainda segundo o professor Vasco Moretto, destaca-se que:

"As habilidades estão associadas ao saber fazer: ação física ou
mental que indica a capacidade adquirida. Assim, identificar
variáveis, compreender fenômenos, relacionar informações, analisar
situações-problema, sintetizar, julgar, correlacionar e manipular são
exemplos de habilidades.

Já as competências são um conjunto de habilidades
harmonicamente desenvolvidas e que caracterizam por exemplo
uma função/profissão específica: ser arquiteto, médico ou professor
de química. As habilidades devem ser desenvolvidas na busca das
competências."
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Uma outra explicação para mostrar a relação prática entre competências e habilidades pode
ser feita a partir da leitura de um gráfico. O leitor deve ter capacidade de observar as
informações contidas no mesmo, que serão associadas a conhecimentos desenvolvidos ao
longo do aprendizado, para que consiga ter uma compreensão que será utilizada para solução
de uma situação problema. Note que há conteúdos e habilidades envolvidos, “informação e
conhecimento”, para resolver o que foi proposto com competência.
Em algumas situações, existe a preocupação de que o ensino-aprendizagem por habilidades e
competências possa prejudicar o desenvolvimento dos conteúdos da disciplina. Esse
raciocínio não se aplica, já que a proposta é conseguir fazer com que o aluno tenha
competência para aprender.
Sendo assim, é necessário que, junto com os conteúdos, sejam criadas situações para
o desenvolvimento de habilidades.
É importante ressaltar que um aluno, ao desenvolver competências e habilidades seguindo
orientações de um educador, vai aprender a usá-las de maneira adequada e conveniente.
Por exemplo: em uma aula de educação física o aluno vai aprender as regras de um esporte e
como fazer para obedecê-las, para depois colocá-las em prática da maneira correta. Esse
comportamento de ser competente (saber saber), mas também ter habilidade (saber
fazer), deve ser desenvolvido em todas as áreas de conhecimento.
“APRENDER é construir significados. ENSINAR é oportunizar esta construção.”
Por que trabalhar por competências e habilidades na escola?
Nós 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.
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
independente da escola, podendo ainda, visualizá-los e consumi-los na quantidade, velocidade
e 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 extraclasse.
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Além desses pontos, não podemos deixar de mencionar o fato de que as provas do ENEM e
do Saeb são orientadas por Matrizes de Referências com competências e habilidades, no
primeiro caso, e competências, habilidades e descritores, no segundo.
Dessa forma, as escolas que trabalham com a proposta de ensinar os alunos a entender e
solucionar os problemas a sua volta, além de formar estudantes mais preparados para lidar
com os desafios da vida, estarão também preparando-os para ter um bom desempenho no
futuro.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) determina as aprendizagens essenciais para a
formação do aluno por meio de competências e habilidades.
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9 - ÁREA DE LINGUAGEM
9.1 - COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA
O Ensino da Língua Portuguesa dos Anos Iniciais
Elizabete Ferreira Matias da Rocha
Francisca Eliane Santos Forte
Francisca Meire Duarte Maciel dos Santos
O Ensino da Língua Portuguesa, está vinculado a um trabalho reflexivo e colaborativo,
portanto a interdisciplinaridade torna-se essencial para que realmente seja efetiva a
transposição dos conhecimentos em sala de aula.
Desenvolver práticas contextualizadas é a “garantia do direito de experimentar, criar,
fruir e usufruir da vivência de diferentes manifestações artísticas, literárias e corporais”,
sendo, portanto, expressões da diversidade linguística, cultural e social, de acordo com
BRASIL, 2015.
Neste desenvolvimento contextualizado, percebe-se a transposição dos conhecimentos
como um processo de desenvolvimento gradual e contínuo, sendo necessário vivenciar estas
práticas desde a educação infantil nos campos de experiências perpassando pelos os Anos
Inicias numa perspectiva de alargamento conforme as habilidades desenvolvidas na Base
Nacional Comum Curricular.
É necessário que os discursos oficiais organizem e padronizem o que fazer, como
fazer, onde e por quê fazer. Neste contexto percebe-se a importância da construção de um
currículo pautado na realidade do Município de Caucaia. Conforme Foucault (2007), “[...] a
produção de discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída
por certo número de procedimentos que têm por função, conjurar seus poderes e perigos,
dominar seu acontecimento aleatório [...] (Ibid., p. 9)”.
É imprescindível que todo o contexto escolar perceba que os componentes curriculares
se entrelaçam de maneira harmônica a fim de formar cidadãos críticos argumentativos que
contribuem para uma sociedade mais saudável e igualitária.
A Base Nacional Comum Curricular busca tornar o sujeito capaz de apropriar-se das
inúmeras temáticas do conhecimento que nunca são fixas, visto que as relações homem62

mundo estão sempre se transformando em função dos contextos sociais e históricos, assim
vale destacar as competências específicas da Língua Portuguesa.

Competências específicas da Língua Portuguesa para o ensino fundamental.
1. Reconhecer a língua como meio de construção de identidades de seus usuários e da
comunidade a que pertencem.
2. Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e
sensível aos contextos de uso.
3. Demonstrar atitude respeitosa diante de variedades linguísticas, rejeitando preconceitos
linguísticos.
4. Valorizar a escrita como bem cultural da humanidade.
5. Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequado à situação
comunicativa, ao interlocutor e ao gênero textual.
6. Analisar argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de
comunicação, posicionando-se criticamente em relação a conteúdos discriminatórios que
ferem direitos humanos e ambientais.
7. Reconhecer o texto como lugar de manifestação de valores e ideologias.
8. Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos e interesses pessoais
(estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa, trabalho etc.).
9. Ler textos que circulam no contexto escolar e no meio social com compreensão, autonomia,
fluência e criticidade.
10. Valorizar a literatura e outras manifestações culturais como formas de compreensão do
mundo e de si mesmo.
As competências específicas do componente curricular da Língua Portuguesa são
pautadas para a construção de um sujeito autônomo, crítico com atitudes reflexivas diante das
diversidades encontradas em nossa sociedade. O objetivo principal é o incentivo aos alunos
para que aprendam com autonomia e participação, permanecendo no centro do processo de
aprendizagem, sendo responsável pela construção do seu próprio conhecimento e o professor
mediador de todo esse processo.
Atualmente as tecnologias integram todos os espaços e o processo de ensino
aprendizagem acontece de forma intensa, gradual e envolvente, abrangendo as linguagens
verbais e não verbais, tornando o conhecimento com significado e ampliando cada vez mais o
espaço de sala de aula.
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Para que estas competências sejam realmente desenvolvidas é preciso o uso de
metodologias ativas, digitais e midiáticas, conforme percebemos nas habilidades
desenvolvidas no currículo, partindo sempre do texto para a prática.
É preciso que o professor conheça a sua realidade e possa traçar metas para alcançar o
pleno desenvolvimento das habilidades o que irá contribuir para tornar o aluno sujeito crítico
e autônomo de todo o processo.
Faz-se necessário a compreensão das habilidades e consequentemente das orientações
metodológicas para o desenvolvimento das capacidades cognitivas dos alunos.
O texto é o centro das práticas de linguagem e, portanto, o centro da BNCC para o
componente curricular da Língua Portuguesa, mas não apenas o texto em sua modalidade
verbal.
Nas sociedades contemporâneas, os textos não apresentam se somente em formas
verbais: há uma variedade de composição de textos que articulam o verbal, o visual, o gestual,
o sonoro – o que se denomina multimodalidade de linguagens.
Assim, a BNCC para o componente curricular da Língua Portuguesa considera o texto
em suas muitas modalidades: as variedades de textos que se apresentam na imprensa, na TV,
nos meios digitais, na publicidade, em livros didáticos e, consequentemente, considera
também os vários suportes em que esses textos se apresentam. (BNCC)
Portanto, o texto passa a ser o centro do desenvolvimento linguístico, do acesso aos
saberes socialmente difundidos e dos trabalhos com a mobilização dos conhecimentos
necessários para interpretação.
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CAMPOS DE
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE
LINGUAGEM

LLÍNGUA PORTUGUESA – 1º ANO
OBJETOS DE
HABILIDADES
CONHECIMENTO

ORIENTAÇÕES
METODOLÓGICAS
• Trabalhar a lateralidade do
esquema corporal da criança
através de música, associando
à direção do texto.
(EF01LP01) Reconhecer que textos
• Construir um cartaz que seja
são lidos e escritos da esquerda para
similar ao caderno da criança
a direita e de cima para baixo da
com setas indicando a direção
página.
da escrita.
• Trabalhar atividades que
fazem referência às
lateralidades do texto.
• Fazer um ditado retirando
elementos de histórias
estudadas.
• Expor imagens, partindo de
um texto, para que a turma
(EF01LP02) Escrever,
escreva o nome de cada
espontaneamente ou por ditado,
elemento espontaneamente.
palavras e frases de forma alfabética • Realizar um ditado de nomes
– usando letras/grafemas que
próprios.
representem fonemas.
• Escolher quatro palavras do
mesmo grupo semântico para
fazer um ditado e em seguida
escolher uma delas para
escrever uma frase.

TODOS OS
Leitura/escuta
CAMPOS DE (compartilhada e
ATUAÇÃO
autônoma)

Protocolos de leitura

TODOS OS
Escrita
CAMPOS DE
(compartilhada e
ATUAÇÃO
autônoma)

Correspondência
fonema-grafema

TODOS OS
Escrita
CAMPOS DE (compartilhada e
ATUAÇÃO
autônoma)

Construção do sistema
alfabético/Convenções da escrita
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(EF01LP03) Observar escritas
• Apresentar um cartaz com a
convencionais, comparando-as às
letra de uma música,
suas produções escritas, percebendo explorando algumas palavras

semelhanças e diferenças.

TODOS OS
Análise
Conhecimento do alfabeto do
CAMPOS DE linguística/semiótica
português do Brasil
ATUAÇÃO
(Alfabetização)

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

TODOS OS
Análise
CAMPOS DE linguística/semiótica Construção do sistema alfabético
ATUAÇÃO
(Alfabetização)
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(EF01LP05) Reconhecer o sistema
de escrita alfabética como
representação dos sons da fala.

do texto.
• Fazer uma lista de palavras e
pedir que a turma separe-as
por sílabas semelhantes.
• Trabalhar atividades lúdicas
em grupo para identificar
palavras dentro da outra.
• Apresentar cartaz com
imagens de números, letras,
sinais gráficos, setas, emojis e
outro cartaz com as letras do
alfabeto (maiúsculas,
minúsculas, bastão e cursivas).
• Observar fichas com imagens
de números, letras, sinais
gráficos, setas, emojis e outras
fichas com as letras do
alfabeto (maiúsculas,
minúsculas, bastão e cursivas)
e propor que eles diferenciem
as letras do alfabeto de outros
sinais gráficos.
• Distribuir revistas e HQs
para que a turma identifique as
letras de outros sinais gráficos.
• Utilizar jogos para a
diferenciação dos sons e a
escrita das letras.
• Explorar a partir das imagens
a pronúncia silábica das

TODOS OS
Análise
Construção do sistema alfabético e (EF01LP06) Segmentar oralmente
CAMPOS DE linguística/semiótica
da ortografia
palavras em sílabas.
ATUAÇÃO
(Alfabetização)

TODOS OS
Análise
Construção do sistema alfabético e (EF01LP07) Identificar fonemas e
CAMPOS DE linguística/semiótica
da ortografia
sua representação por letras.
ATUAÇÃO
(Alfabetização)
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palavras.
• Apresentar uma lista de
palavras e propor que a turma
organize de acordo com o
mesmo som. (inicial ou final)
• Utilizar músicas, em seguida,
explorar a percepção das
sílabas de algumas palavras
destacadas.
• Solicitar aos alunos, um por
vez, que pronuncie seu nome,
percebendo a quantidade de
sílabas.
• Organizar a turma em duplas,
distribuir palavras para que
possam segmentar oralmente
suas sílabas.
• Dividir a turma em duplas,
apresentar gravuras com seus
nomes segmentados em sílabas
e solicitar que montem as
palavras.
• Trabalhar com os gêneros
textuais indicados na
habilidade, destacando
algumas palavras para explorar
os sons das sílabas.
• Relacionar os nomes dos
alunos com o som inicial de
palavras destacadas de um
texto estudado.

• Preparar, previamente, um
envelope com todas as sílabas
necessárias para organizar os
nomes do grupo de palavras
selecionados de um texto
estudado.
(EF01LP08) Relacionar elementos
TODOS OS
Análise
• Dividir a turma em grupos,
Construção do sistema alfabético e sonoros (sílabas, fonemas, partes de
CAMPOS DE linguística/semiótica
entregar fichas silábicas para
da ortografia
palavras) com sua representação
ATUAÇÃO
(Alfabetização)
formar os nomes dos objetos
escrita.
escolares apresentados pelo(a)
professor(a).
• Trabalhar com fichas
silábicas solicitando que
formem palavras (canônicas)
individualmente.
• Selecionar e fazer análise
estrutural de algumas palavras
destacadas do texto estudado,
ressaltando a sílaba Inicial.
(EF01LP09) Comparar palavras,
• Utilizar a lista de chamada
TODOS OS
Análise
Construção do sistema alfabético e identificando semelhanças e
para reconhecer semelhanças e
CAMPOS DE linguística/semiótica
da ortografia
diferenças entre sons de sílabas
diferenças nos sons iniciais do
ATUAÇÃO
(Alfabetização)
iniciais.
nome de cada criança.
• Identificar a partir de um
grupo de palavras as que
possuem sons iniciais
semelhantes.
• Reconhecer a letra inicial do
TODOS OS
Análise
(EF01LP10) Nomear as letras do
próprio nome.
Conhecimento do alfabeto do
CAMPOS DE linguística/semiótica
alfabeto e recitá-lo na ordem das
• Utilizar o alfabeto móvel,
português do Brasil
ATUAÇÃO
(Alfabetização)
letras.
como recurso, para o
reconhecimento das leras e sua
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sequência correta.
• Promover um bingo de letras.
• Relacionar as letras do
alfabeto com gravuras.
• Usar palavras para serem
reconhecidas em diferentes
formatos de letras.
(EF01LP11) Conhecer, diferenciar e
TODOS OS
Análise
• Utilizar o crachá com o nome
Conhecimento das diversas grafias relacionar letras em formato
CAMPOS DE linguística/semiótica
da criança escrito no formato
do alfabeto/Acentuação
imprensa e cursiva, maiúsculas e
ATUAÇÃO
(Alfabetização)
de imprensa e cursivo.
minúsculas.
• Mostrar o alfabeto móvel em
diferentes formatos e
relacionar as letras.
• Usar a ficha com o nome
completo da criança para
pintar os espaços entre as
palavras.
TODOS OS
Análise
Segmentação de
(EF01LP12) Reconhecer a separação
• Escrever um texto coletivo e
CAMPOS DE linguística/semiótica palavras/Classificação de palavras das palavras, na escrita, por espaços
depois marcar os espaços entre
ATUAÇÃO
(Alfabetização)
por número de sílabas
em branco.
as palavras.
• Reescrever frases
identificando os espaços entre
as palavras.
• Selecionar e fazer análise
estrutural de algumas palavras
a partir do texto estudado,
(EF01LP13) Comparar palavras,
TODOS OS
Análise
ressaltando a sílaba medial e a
identificando semelhanças e
CAMPOS DE linguística/semiótica Construção do sistema alfabético
final.
diferenças entre sons de sílabas
ATUAÇÃO
(Alfabetização)
• Promover um bingo de
mediais e finais.
sílabas explorando e
identificando os sons das
sílabas mediais e finais de
69

TODOS OS
Análise
CAMPOS DE linguística/semiótica Pontuação
ATUAÇÃO
(Alfabetização)

TODOS OS
Análise
Sinonímia e
CAMPOS DE linguística/semiótica
antonímia/Morfologia/Pontuação
ATUAÇÃO
(Alfabetização)
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diferentes palavras nas
cartelas.
• Organizar fichas com
palavras lacunadas para serem
completadas com a sílaba
medial e final.
• Expor cartaz com os sinais
de pontuação indicados na
habilidade.
• Promover a leitura de um
texto, explorando a entonação,
ressaltando o ponto final, de
(EF01LP14) Identificar outros sinais
interrogação e de exclamação.
no texto além das letras, como
• Preparar frases (sem a
pontos finais, de interrogação e
pontuação) com os sinais
exclamação e seus efeitos na
selecionados na habilidade
entonação.
para serem encaixados
corretamente.
• Possibilitar o uso de jogos
lúdicos, explorando o contexto
dos sinais de pontuação e seus
efeitos na entonação.
• Apresentar uma lista de
palavras para que os alunos
identifiquem seus sinônimos e
(EF01LP15) Agrupar palavras pelo
antônimos.
critério de aproximação de
• Expor diversas palavras,
significado (sinonímia) e separar
fazendo leitura coletiva,
palavras pelo critério de oposição de
destacando e agrupando
significado (antonímia).
aquelas com o mesmo
significado.
• Distribuir para a turma um

CAMPO DA
VIDA
COTIDIANA

CAMPO DA
VIDA
COTIDIANA

(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
tema/assunto do texto e relacionando
sua forma de organização à sua
finalidade.

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Compreensão em leitura

Escrita
(compartilhada e
autônoma)

(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
Escrita autônoma e compartilhada legendas para álbuns, fotos ou
ilustrações (digitais ou impressos),
dentre outros gêneros do campo da
vida cotidiana, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.
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texto com algumas palavras
destacadas para serem
substituidas pelos seus
antônimos.
• Fazer leitura um dos textos
indicados na habilidade,
observando a sua organização
e finalidade.
• Trabalhar com os diversos
textos do campo da vida
cotidiana, fazendo
comparações.
• Promover um “piquenique
literário” possibilitando a
leitura e compreensão dos
textos indicados na habilidade.
• Expor no mural, gêneros do
campo da vida cotidiana, para
reconhecimento e leitura.
• Distribuir textos dos gêneros
abordados na habilidade, para
leitura e identificação do
tema/assunto e finalidade de
cada um.
• Apresentar imagem
contextualizada para fazer uma
produção coletiva com a ajuda
do professor.
• Construir um expositor para
textos produzidos pela turma.

CAMPO DA
VIDA
COTIDIANA

Escrita
(compartilhada e
autônoma)

Escrita autônoma e compartilhada (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.

• Produzir e/ ou Reproduzir os
gêneros abordados na
habilidade coletivamente.
• Criar um texto de forma
coletiva, dos gêneros indicados
na habilidade identificando o
tema/assunto e sua finalidade.
• Realizar brincadeiras e jogos
populares com as crianças, em
seguida, registrar
coletivamente as regras em um
painel.
• Promover roda de leitura
dinâmica explorando os
gêneros específicos da
(EF01LP19) Recitar parlendas,
habilidade.
quadras, quadrinhas, trava-línguas,
• Realizar gincanas de leituras
com entonação adequada e
utilizando vários textos
observando as rimas.
individualmente ou em grupos.
• Apresentar diversas músicas
e/ ou vídeos contextualizados.
• Realizar pesquisas e
exposição dos gêneros textuais
(EF01LP20) Identificar e reproduzir,
a serem desenvolvidos pela
em listas, agendas, calendários,
habilidade.
regras, avisos, convites, receitas,
• Desenvolver a reescrita de
instruções de montagem e legendas
um texto indicado pela
para álbuns, fotos ou ilustrações
habilidade, reconhecendo sua
(digitais ou impressos), a formatação
formatação e diagramação.
e diagramação específica de cada um
• Expor diversos gêneros,
desses gêneros.
dentro dos indicados na
habilidade, para que o aluno

CAMPO DA
VIDA
COTIDIANA

Oralidade

Produção de texto oral

CAMPO DA
VIDA
COTIDIANA

Análise
linguística/semiótica Forma de composição do texto
(Alfabetização)
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CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

Escrita
(compartilhada e
autônoma)

CAMPO DAS
Escrita
PRÁTICAS
(compartilhada e
DE ESTUDO
autônoma)
E PESQUISA

CAMPO DAS
PRÁTICAS
Oralidade
DE ESTUDO
E PESQUISA

Escrita compartilhada

(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.

Produção de textos

(EF01LP22) Planejar e produzir, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, diagramas,
entrevistas, curiosidades, dentre
outros gêneros do campo
investigativo, digitais ou impressos,
considerando a situação
comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.

Planejamento de texto oral
Exposição oral

(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
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escolha, identifique para a
turma o gênero escolhido e
transcrevá-o.
• Escrever coletivamente as
regras para uma boa
convivência no contexto
escolar.
• Trabalhar textos informativos
com gravuras debatendo com
os alunos a sua finalidade
social.
• Trabalhar o respeito as
diversidades dos sujeitos
participantes da atividade.
• Organizar o ambiente para
desenvolver pesquisas,
entrevistas e outros gêneros do
campo investigativo com os
alunos.
• Planejar entrevistas para
serem feitas pelos alunos no
contexto familiar.
• Organizar e expor através de
diagramas os dados coletados.
• Trabalhar vídeos com os
gêneros textuais do campo
investigativo com a finalidade
de orientar e desenvolver nos
alunos capacidade de produzilos.
• Produzir um vídeo
relacionado com o gênero do

comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.

campo investigativo estudado
em sala, com a ajuda do
professor.
• Gravar um vídeo ou áudio,
de entrevista ou curiosidades,
com a ajuda da família para
socializar com a turma.
• Reproduzir e apresentar
oralmente o gênero
desenvolvido em
conformidade com a
(EF01LP24) Identificar e reproduzir, habilidade.
em enunciados de tarefas escolares, • Elaborar em pequenos
diagramas, entrevistas, curiosidades, grupos fichas técnicas de
digitais ou impressos, a formatação e animais ou objetos.
diagramação específica de cada um • Explorar a formatação e a
desses gêneros, inclusive em suas
diagramação do gênero
versões orais.
trabalhado em sala.
• Reconhecer e expor o gênero
estudado dentre vários outros
apresentados.

CAMPO DAS
Análise
Forma de composição dos
PRÁTICAS
linguística/semiótica textos/Adequação do texto às
DE ESTUDO
(Alfabetização)
normas de escrita
E PESQUISA

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Escrita
(compartilhada e
autônoma)

• Ler histórias e proporcionar
(EF01LP25) Produzir, tendo o
estratégias para que os alunos
professor como escriba, recontagens reconheçam os elementos da
de histórias lidas pelo professor,
narrativa (personagens,
histórias imaginadas ou baseadas em enredo, tempo e espaço),
Escrita autônoma e compartilhada
livros de imagens, observando a
mediando a compreensão para
forma de composição de textos
produção oral do texto lido.
narrativos (personagens, enredo,
• Reescrever um texto
tempo e espaço).
coletivamente observando os
elementos da narrativa e sua
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CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

finalidade, sendo o professor o
escriba.
• Exibir filmes na escola, com
a intenção do reconto coletivo
do filme sendo o professor o
escriba.
• Ler histórias e proporcionar
estratégias para que os alunos
reconheçam os elementos da
narrativa (personagens,
enredo, tempo e espaço).
(EF01LP26) Identificar elementos de • Transcrever para a lousa a
uma narrativa lida ou escutada,
identificação feita pelos alunos
incluindo personagens, enredo,
dos elementos da narrativas,
tempo e espaço.
de uma história contada, em
seguida propor uma
dramatização.
• Ilustrar os elementos de uma
narrativa, de uma história
lida/ouvida.

Análise
Formas de composição de
linguística/semiótica
narrativas
(Alfabetização)
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LLÍNGUA PORTUGUESA – 2º ANO
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE
LINGUAGEM

TODOS OS
Escrita
CAMPOS DE (compartilhada e
ATUAÇÃO
autônoma)

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

(EF02LP01) Utilizar, ao
produzir o texto, grafia correta
de palavras conhecidas ou com
estruturas silábicas já
dominadas, letras maiúsculas
Construção do sistema
em início de frases e em
alfabético/Convenções da escrita
substantivos próprios,
segmentação entre as palavras,
ponto final, ponto de
interrogação e ponto de
exclamação.

ORIENTAÇÕES
METODOLÓGICAS
• Trabalhar fichas de palavras e frases
com as pontuações.
• Expor um texto por meio de imagens
e, a partir disso, propor uma produção
textual de forma coletiva.
• Propor que as crianças escrevam
livremente histórias. Em seguida,
corrigir e selecionar algumas para
fazer a correção, de forma coletiva.

• Escolher algumas palavras,
proporcionando uma leitura por
sílabas, decompondo-as para organizar
e formar novas palavras. Removendo
sílabas iniciais, medianas e finais,
(EF02LP02) Segmentar
relacionando-as com uma imagem.
TODOS OS
Análise
palavras em sílabas e remover e • Fazer fichas de palavras para
Construção do sistema alfabético
CAMPOS DE linguística/semiótica
substituir sílabas iniciais,
segmentá-las e criar novas palavras.
e da ortografia
ATUAÇÃO
(Alfabetização)
mediais ou finais para criar
•Promover leitura compartilhada de
novas palavras.
um texto, retirar algumas palavras,
apresentá-las na lousa, fazer a análise
junto com os alunos mostrando as
possibilidades de formação de novas
palavras, substituindo, removendo ou
acrescentando sílabas.
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• Apresentar uma lista de palavras
(f,v, t, d, p, b), para reconhecer as
diferenças entre os fonemas e
grafemas.
• Ler e escrever trava-línguas com
grupo de palavras (f,v, t, d, p, b).
(EF02LP03) Ler e escrever
• Trabalhar com jogo de palavras
palavras com correspondências
escritas erradas para reescrevê-las
regulares diretas entre letras e
TODOS OS
Análise
corretamente.
Construção do sistema alfabético fonemas (f, v, t, d, p, b) e
CAMPOS DE linguística/semiótica
• Ler e escrever grupo de palavras (C
e da ortografia
correspondências regulares
ATUAÇÃO
(Alfabetização)
e Q; E e O – em posição átona em
contextuais (c e q; e e o, em
final de palavra.)
posição átona em final de
• Apresentar grupos de palavras (f,v, t,
palavra).
d, p, b), depois solicitar que separem
em grupos por letras.
• Retirar palavras (C e Q; E e O – em
posição átona em final de palavra.), de
um texto estudado para melhor
compreender sua escrita.
• Apresentar um conjunto de palavras
canônicas e não canônicas para ler
identificando a diferença entre a
escrita e a leitura.
(EF02LP04) Ler e escrever
• Escolher nomes da lista de chamada
TODOS OS
Análise
corretamente palavras com
para fazer a leitura e o estudo de suas
Construção do sistema alfabético
CAMPOS DE linguística/semiótica
sílabas CV, V, CVC, CCV,
sílabas.
e da ortografia
ATUAÇÃO
(Alfabetização)
identificando que existem
• Formar grupos de palavras para
vogais em todas as sílabas.
identificar as vogais e consoantes nas
suas sílabas.
• Separar as sílabas de um grupo de
palavras, retiradas de um texto estudado,
identificando suas vogais e consoantes.
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• Realizar um circuito de leitura com
diversas palavras, dando ênfase ao til,
m, n. (individual, dupla,trio...)
• Retirar dos gêneros textuais
TODOS OS
Análise
(EF02LP05) Ler e escrever
estudados palavras com til, m, n,
Construção do sistema alfabético
CAMPOS DE linguística/semiótica
corretamente palavras com
realizando a leitura e organizando a
e da ortografia
ATUAÇÃO
(Alfabetização)
marcas de nasalidade (til, m, n). escrita em tabela, dando o segmento a
ordem nasal.
• Produzir banco de palavras partindo
do mesmo campo semântico (animais,
objetos...) utilizando o til, m, n.
• Agrupar nomes
(próprios,comuns,concretos...) em
uma tabela ou fichas, de acordo com o
som (fonema) de cada letra inicial.
(EF02LP06) Perceber o
TODOS OS
Análise
• Realizar um auto ditado a partir de
Conhecimento do alfabeto do
princípio acrofônico que opera
CAMPOS DE linguística/semiótica
imagens organizadas em grupos e o
português do Brasil
nos nomes das letras do
ATUAÇÃO
(Alfabetização)
mesmo som (fonema) das letras
alfabeto.
iniciais.
• Elaborar fichas com imagens e letra
inicial, para realizar a
correspondência.
• Apresentar e expor textos escritos
com letra de imprensa e cursiva.
• Preparar envelopes, um por dupla,
com palavras do mesmo grupo
TODOS OS
Análise
(EF02LP07) Escrever palavras,
Conhecimento das diversas
semântico escritas com diferentes
CAMPOS DE linguística/semiótica
frases, textos curtos nas formas
grafias do alfabeto/Acentuação
grafias( imprensa e cursiva), para os
ATUAÇÃO
(Alfabetização)
imprensa e cursiva.
alunos identificarem a mesma palavra
escrita de forma diferente.
• Apresentar e fazer leitura coletiva de
uma mensagem escrita com letra
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cursiva. • Propor a escrita com letra
cursiva de uma mensagem breve,
frases ou palavras.

TODOS OS
Análise
Segmentação de
(EF02LP08) Segmentar
CAMPOS DE linguística/semiótica palavras/Classificação de palavras corretamente as palavras ao
ATUAÇÃO
(Alfabetização)
por número de sílabas
escrever frases e textos.

TODOS OS
Análise
CAMPOS DE linguística/semiótica Pontuação
ATUAÇÃO
(Alfabetização)

(EF02LP09) Usar
adequadamente ponto final,
ponto de interrogação e ponto
de exclamação.
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• Apresentar um gênero textual
estudado, de forma aglutinada e
segmentada, fazer a leitura das duas
formas para o reconhecimento das
suas semelhanças e diferenças.
• Propor frases aglutinadas para serem
reescritas da forma correta.
• Disponibilizar gêneros textuais
curtos, para serem pintados os espaços
entre as palavras concluindo com a
contagem da quantidade de palavras
que possui.
• Fazer leitura expressiva, de um
gênero textual estudado, em voz alta
dando ênfase aos sinais de pontuação
destacados na habilidade.
• Trabalhar entonação de voz
ressaltando as expressões faciais e
gestuais dos elementos da narrativa de
acordo com a pontuação estudada.
• Ler a mesma frase propondo
situações de entonação que
demonstrem as diferenças entre os

sinais de pontuação destacados na
habilidade.
• Motivar a percepção da pontuação
correta através da leitura e da escrita.

• Fazer a leitura de um gênero textual,
destacando palavras para identificar
(EF02LP10) Identificar
seus sinônimos e antônimos.
sinônimos de palavras de texto • Propor o uso do dicionário ilustrado.
lido, determinando a diferença • Trabalhar sinônimos e antônimos de
TODOS OS
Análise
Sinonímia e
de sentido entre eles, e formar forma lúdica.
CAMPOS DE linguística/semiótica
antonímia/Morfologia/Pontuação antônimos de palavras
• Elaborar lista de palavras para
ATUAÇÃO
(Alfabetização)
encontradas em texto lido pelo identificar seus sinônimos e
acréscimo do prefixo de
antônimos.
negação in-/im-.
• Formar antônimos de palavras com o
acréscimo do prefixo de negação in/im-.
• Apresentar uma lista de palavras
lacunadas, para serem completadas
com os sufixos –ão e –inho/-zinho.
• Expor paineis, com a mesma
(EF02LP11) Formar o
TODOS OS
Análise
imagem em diversos tamanhos,
aumentativo e o diminutivo de
CAMPOS DE linguística/semiótica Morfologia
fazendo a relação entre o nome e a
palavras com os sufixos –ão e –
ATUAÇÃO
(Alfabetização)
imagem, enfatizando os sufixos -ão e
inho/-zinho.
inho/zinho.
• Realizar um bingo de palavras, onde
deverão ser encontrados nas cartelas
seus aumentativos e/ou diminutivos.
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CAMPO DA Leitura/escuta
VIDA
(compartilhada e
COTIDIANA autônoma)

CAMPO DA Escrita
VIDA
(compartilhada e
COTIDIANA autônoma)

• Apresentar, por meio de recurso
multimídia, uma música ou outro
gênero textual proposto, para ser
explorado o tema/assunto e a sua
finalidade.
Compreensão em leitura
• Confeccionar um cartaz com vários
gêneros textuais para leitura diária
explorando suas finalidades.
• Promover uma acolhida utilizando
cantigas, canções ou outros textos do
campo da vida cotidiana.
• Apresentar um bihete ou carta,
refletir (tema/assunto/finalidade) sobre
o que foi apresentado. Proporcionar a
(EF02LP13) Planejar e produzir escrita do texto estudado com a
bilhetes e cartas, em meio
intenção de trocá-lo com seus colegas
impresso e/ou digital, dentre
de sala. • Preencher textos lacunados e
outros gêneros do campo da
transcrevê-los.
Escrita autônoma e compartilhada
vida cotidiana, considerando a • Fazer uma produção coletiva de
situação comunicativa e o
bilhete ou carta, propondo uma
tema/assunto/finalidade do
reflexão do texto escrito, considerando
texto.
a situação comunicativa (tema,
assunto e fnalidade). • Produzir uma
oficina de escrita dos gêneros
propostos.
(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.
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CAMPO DA Escrita
VIDA
(compartilhada e
COTIDIANA autônoma)

(EF02LP14) Planejar e produzir
pequenos relatos de observação
de processos, de fatos, de
experiências pessoais,
Escrita autônoma e compartilhada
mantendo as características do
gênero, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto
do texto.

CAMPO DA
VIDA
Oralidade
COTIDIANA

Produção de texto oral

CAMPO DA Análise
VIDA
linguística/semiótica Forma de composição do texto
COTIDIANA (Alfabetização)

(EF02LP15) Cantar cantigas e
canções, obedecendo ao ritmo e
à melodia.
(EF02LP16) Identificar e
reproduzir, em bilhetes,
recados, avisos, cartas, e-mails,
receitas (modo de fazer), relatos
(digitais ou impressos), a
formatação e diagramação
específica de cada um desses
gêneros.
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• Apresentar e expor textos do gênero
textual proposto pela habilidade.
• Trabalhar um texto lacunado, do
gênero proposto, refletindo sobre as
palavras que faltam e a estrutura da
escrita do gênero.
• Promover uma vivência em sala de
aula e organizar a produção escrita do
que foi vivenciado.
• Elaborar diários para registrar
acontecimentos pessoais.
• Escolher uma canção do cotidiano
para ser cantada.
• Dramatizar uma canção escolhida
pela turma.
• Trabalhar uma canção, ritmo e
melodia, sob o comando do professor.
• Apresentar e expor diferentes
gêneros textuais.
• Construir de forma coletiva um
gênero textual estudado.
• Escolher um gênero textual estudado
para fazer sua reprodução individual.

CAMPO DA Análise
VIDA
linguística/semiótica Forma de composição do texto
COTIDIANA (Alfabetização)

CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

Escrita
(compartilhada e
autônoma)

Escrita compartilhada

(EF02LP17) Identificar e
reproduzir, em relatos de
experiências pessoais, a
sequência dos fatos, utilizando
expressões que marquem a
passagem do tempo (“antes”,
“depois”, “ontem”, “hoje”,
“amanhã”, “outro dia”,
“antigamente”, “há muito
tempo” etc.), e o nível de
informatividade necessário.
(EF02LP18) Planejar e produzir
cartazes e folhetos para divulgar
eventos da escola ou da
comunidade, utilizando
linguagem persuasiva e
elementos textuais e visuais
(tamanho da letra, leiaute,
imagens) adequados ao gênero,
considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto
do texto.
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• Apresentar relatos de experiências,
lendo e trabalhando sua estrutura.
• Ler um relato de experiência
destacando palavras chaves que
identifiquem a passagem do tempo.
• Reproduzir textos baseados nas
informações da estrutura estudada.

• Mostrar e expor tipos de cartazes
observando sua estrutuda e objetivo.
• Trabalhar um cartaz ou folheto
identificando seu objetivo e quais seus
elementos.
• Organizar a turma em grupos, duplas
ou trios propor a elaboração de
cartazes para vários tipos de eventos.

CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

Oralidade

CAMPO DAS
Leitura/escuta
PRÁTICAS
(compartilhada e
DE ESTUDO
autônoma)
E PESQUISA

Produção de texto oral

Imagens analíticas em textos

• Utilizar notícias de jornal, revistas
e/ou sites , como um instrumento
(EF02LP19) Planejar e
pedagógico em sala de aula;
produzir, em colaboração com • Apresentar telejornais/jornal falado
os colegas e com a ajuda do
como recurso de comunicação;
professor, notícias curtas para • Orientar os alunos a realizarem
público infantil, para compor
pesquisa com suporte de jornais,
jornal falado que possa ser
revistas e até mesmo de informações
repassado oralmente ou em
orais com a comunidade para
meio digital, em áudio ou
produção de notícias.
vídeo, dentre outros gêneros do • Planejar coletivamente um jornal
campo jornalístico,
falado, escolhendo o assunto,
considerando a situação
estruturando, organizando e colhendo
comunicativa e o tema/assunto as informações.
do texto.
• Desenvolver e apresentar um jornal
falado em audio ou vídeo, dentre
outros gêneros do campo jornalístico.
• Expor e analisar com os alunos o
gêneros proposto, através da
(EF02LP20) Reconhecer a
observação de exemplares para
função de textos utilizados para identificar a função social desses
apresentar informações
textos e suas características;
coletadas em atividades de
• Fazer comparações entre enquetes,
pesquisa (enquetes, pequenas
pequenas entrevistas e registros de
entrevistas, registros de
experimentações;
experimentações).
• Localizar informações nos gêneros
trabalhados que situem sua
funcionalidade no cotidiano.
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CAMPO DAS
Leitura/escuta
PRÁTICAS
(compartilhada e
DE ESTUDO
autônoma)
E PESQUISA

Pesquisa

CAMPO DAS
Escrita
PRÁTICAS
(compartilhada e
DE ESTUDO
autônoma)
E PESQUISA

Produção de textos

• Explorar cartazes de campanhas de
conscientização social, buscando
analisar juntamente com as crianças os
seus objetivos, de forma clara.
• Analisar com ajuda do professor
diferentes exemplares de campanhas
(EF02LP21) Explorar, com a
publicitárias, (recurso gráfico-visual,
mediação do professor, textos
relação texto imagem e seu texto
informativos de diferentes
escrito) para entender como sua
ambientes digitais de pesquisa,
produção interfere na sua finalidade.
conhecendo suas possibilidades.
• Interpretar através de leitura
individual e reflexão em grupo
exemplares de textos informativos
(noticia, verbete, cartaz, etc), que
circulam na sociedade, analisando sua
escrita e composição.
• Organizar uma apresentação,
pesquisando sobre o tema estudado
(EF02LP22) Planejar e
(gênero do campo investigativo)
produzir, em colaboração com refletindo todo o seu processo de
os colegas e com a ajuda do
produção. • Organizar o planejamento
professor, pequenos relatos de e a produção coletiva de uma
experimentos, entrevistas,
entrevista com uma personalidade, ou
verbetes de enciclopédia
familiar que resida na comunidade.
infantil, dentre outros gêneros •Fazer a leitura de um texto, escolhido
do campo investigativo, digitais dentro do gênero da habilidade, após a
ou impressos, considerando a
leitura incentivar que os alunos façam
situação comunicativa e o
uma pesquisa sobre o tema e
tema/assunto/finalidade do
produzam coletivamente, tendo o
texto.
professor como escriba, um texto
sobre o assunto.
• Proporcionar a leitura de verbetes de
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enciclopédia mostrando seu objetivo e
sua estrutura.

CAMPO DAS
Escrita
PRÁTICAS
(compartilhada e
DE ESTUDO
autônoma)
E PESQUISA

Escrita autônoma

CAMPO DAS
PRÁTICAS
Oralidade
DE ESTUDO
E PESQUISA

Planejamento de texto oral
Exposição oral

• Promover roda de conversas para
análise de pesquisas e, a partir disso,
(EF02LP23) Planejar e
produzir pequenos registros.
produzir, com certa autonomia, • Desenvolver atividades de pesquisas
pequenos registros de
relacionadas ao cotidiano da escola e
observação de resultados de
produzir pequenos registros.
pesquisa, coerentes com um
• Apresentar vídeos/cartaz com
tema investigado.
pequenos documentários e analisar de
forma coletiva sua temática e
estrutura.
(EF02LP24) Planejar e
• Apresentar modelos de gêneros do
produzir, em colaboração com
campo investigativo aos alunos, seus
os colegas e com a ajuda do
suportes e meios de comunicação que
professor, relatos de
os veiculam;
experimentos, registros de
• Propor aos alunos que produzam
observação, entrevistas, dentre
entrevistas ou outro gênero do campo
outros gêneros do campo
investigativo;
investigativo, que possam ser
• Construir quadros de curiosidades
repassados oralmente por meio
sobre o gênero escolhido pelos alunos,
de ferramentas digitais, em
dentro do campo proposto pela
áudio ou vídeo, considerando a
habilidade, e proporcionar a produção
situação comunicativa e o
e a apresentação oral, em audio ou
tema/assunto/finalidade do
vídeo do gênero.
texto.
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CAMPO DAS
Análise
Forma de composição dos
PRÁTICAS
linguística/semiótica textos/Adequação do texto às
DE ESTUDO
(Alfabetização)
normas de escrita
E PESQUISA

• Apresentar e expor os gêneros
propostos pela habilidade. • Incentivar
(EF02LP25) Identificar e
a leitura e a compreensão do gênero
reproduzir, em relatos de
considerando sua estrutura e suporte.
experimentos, entrevistas,
• Selecionar vários gêneros, propostos
verbetes de enciclopédia
pela habilidade, identificando sua
infantil, digitais ou impressos, a
formatação e diagramação para
formatação e diagramação
posteriormente reproduzí-los junto
específica de cada um desses
com a turma.
gêneros, inclusive em suas
• Reproduzir um relato de experiência
versões orais.
sobre uma vivência ocorrida em sala
de aula ou na comunidade.

CAMPO
Leitura/escuta
ARTÍSTICO- (compartilhada e
LITERÁRIO autônoma)

Formação do leitor literário

(EF02LP26) Ler e
compreender, com certa
autonomia, textos literários, de
gêneros variados,
desenvolvendo o gosto pela
leitura.

CAMPO
Escrita
ARTÍSTICO- (compartilhada e
LITERÁRIO autônoma)

• Fazer letura em acolhida, círculo de
cultura, leitura de deleite, de livros ou
textos narrativos para enriquecer o
(EF02LP27) Reescrever textos conhecimento literário das crianças. •
Escrita autônoma e compartilhada narrativos literários lidos pelo Propor que as crianças reescrevam
professor.
uma história contada pelo professor, à
sua maneira.
•Transcrever do quadro, cartaz ou
mídias digitais, um texto lido/contado
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• Organizar uma roda de leitura com
diversos textos literários;
• Escolher um dos textos lidos para
fazer reconto oral;
• Propor um momento de contação,
onde o aluno assumirá o papel do
contador da história.

pelo professor, de preferência curto.
• Fazer uma reescrita coletiva de um
texto estudado. "

CAMPO
Análise
Formas de composição de
ARTÍSTICO- linguística/semiótica
narrativas
LITERÁRIO (Alfabetização)

(EF02LP28) Reconhecer o
conflito gerador de uma
narrativa ficcional e sua
resolução, além de palavras,
expressões e frases que
caracterizam personagens e
ambientes.
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• Apresentar narrativas observando as
diferentes caracteristicas dos
personagens relacionando com suas
funções na narrativa, bem como o
conflito gerador e sua respectiva
resolução. • Desenvolver com a turma
uma cena teatral de uma narrativa
literária estudada, distribuindo entre
eles os personagens e suas falas,
instigando-os sobre suas
características gerais, do tipo, social,
moral, emocional, etc. • Organizar a
sala em grupos, distribuir uma
história, proposta na habilidade, fazer
a leitura na íntegra, observando e
discutindo todos seus aspectos
(conflito gerador, resolução,
características dos pesonagens e
ambientes).

CAMPO
Análise
Formas de composição de textos
ARTÍSTICO- linguística/semiótica
poéticos visuais
LITERÁRIO (Alfabetização)

• Apresentar e expor vários tipos e
formatos de poemas, explorando sua
função social e suas características
estruturais e sonoras.
• Fazer a Leitura de um poema,
explorando oralmente os versos e
(EF02LP29) Observar, em
estrofes.
poemas visuais, o formato do
• Interpretar poemas identificando,
texto na página, as ilustrações e
pintando, recitando suas estrofes e
outros efeitos visuais.
destacando suas rimas.
• Utilizar cartazes ou mídias digitais
para a apresentação de ciberpoema
(gênero digital que utiliza a linguagem
eletrônica como forma de
comunicação poética).
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LÍNGUA PORTUGUESA – 1º E 2º ANO
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE
LINGUAGEM

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

Formação de leitor

(EF12LP01) Ler
palavras novas com
precisão na
decodificação, no caso
de palavras de uso
frequente, ler
globalmente, por
memorização.

Formação de leitor

(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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ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS
• Apresentar textos conhecidos de memória,
destacar algumas palavras para fazer leitura
compartilhada.
• Organizar lista de palavras, retiradas de textos
estudados, para fazer leitura individual.
• Expor na sala palavras novas para leitura e
conhecimento.
• Nomear alguns objetos na sala com plaquinhas.
• Fazer leitura compartilhada da lista dos nomes
dos colegas de sala.
• Apresentar uma lista de gêneros textuais para
identificar a estrutura e realizar inferências das
mensagens.
• Realizar leitura compartilhada de textos, de
acordo com o interesse da turma.
• Ler individualmente ou com ajuda do professor
textos para compreender seu uso dos nos
diferentes ambientes em meios digital ou
impresso.
• Promover pesquisa e exposição de textos, do
gênero de indicado pela necessidade da turma

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

CAMPO DA
VIDA
COTIDIANA

Escrita
(compartilhada e
autônoma)

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

(EF12LP03) Copiar
textos breves,
mantendo suas
Construção do sistema
características e
alfabético/Estabelecimento voltando para o texto
de relações anafóricas na sempre que tiver
referenciação e construção dúvidas sobre sua
da coesão
distribuição gráfica,
espaçamento entre as
palavras, escrita das
palavras e pontuação.

Compreensão em leitura

(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.
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• Transcrever gêneros variáveis à partir de
modelos planejados, observando a estrutura,
pontuações e grafia das palavras.
• Reescrever textos, substituindo códigos
(figuras) estrategicamente planejados, mantendo
suas características e observando a estrutura
correta.
• Copiar pequenos textos à partir de cartazes
expostos observando sua estrutura , mantendo
suas características.
• Expor na lousa frases aglutinadas para serem
escritas considerando sua segmentação.
• Apresentar os gêneros abordados na habilidade
para leitura coletiva e identificação do
tema/assunto e finalidade dos mesmos.
•Ler e comparar alguns gêneros do campo de vida
cotidiana, localizando informações que mostrem
a sua finalidade.
• Propor um texto com situação-problema,
incompleto, para que o aluno seja desafiado a
descobrir o que está faltando para a sua
construção.
• Comparar textos do gênero indicado na
habilidade, localizando informações que mostrem
a sua finalidade no cotidiano.
• Analisar coletivamente textos do gênero
indicado, considerando a situação comunicativa e
o tema/assunto do texto e relacionando sua forma
de organização à sua finalidade.

CAMPO DA
VIDA
COTIDIANA

CAMPO DA
VIDA
COTIDIANA

Escrita (compartilhada
Escrita compartilhada
e autônoma)

Oralidade

Produção de texto oral

(EF12LP05) Planejar e
produzir, em
colaboração com os
colegas e com a ajuda
do professor,
(re)contagens de
histórias, poemas e
outros textos
versificados (letras de
canção, quadrinhas,
cordel), poemas
visuais, tiras e histórias
em quadrinhos, dentre
outros gêneros do
campo artísticoliterário, 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
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• Expor num mural alguns gêneros do campo
artístico-literário para ler com a turma e
reconhecer a situação comunicativa e a finalidade
de cada um.
• Produzir de forma coletiva o reconto de um dos
gêneros estudados.
• Incentivar a produção textual do reconto de
forma lúdica e interativa.

• Organizar um mural para apresentar alguns
gêneros do campo da vida cotidiana e a finalidade
dos mesmos.
•Dividir a turma em grupo, para produzir um dos
gêneros estudados e reconhecer o tema/assunto/e
finalidade do texto.
• Planear e produzir a construção de vários textos
do gênero indicado na habilidade para gravar em
audio e/ou vídeo e ser compartilhado com a
turma.

CAMPO DA
VIDA
COTIDIANA

CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

Análise
linguística/semiótica
(Alfabetização)

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Forma de composição do
texto

Compreensão em leitura

ferramentas digitais,
em áudio ou vídeo,
considerando a
situação comunicativa
eo
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.
(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
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• Dividir a turma em grupos, para fazer leitura de
alguns gêneros abordados na habilidade,
reconhecendo rima, ritmo e melodia.
• Utilizar música para identificar a representação
de uma rima, mudando a letra da música.
(Paródia)
• Reproduzir um dos gêneros estudados na
habiidade através de ilustrações e texto lacunado.

• Apresentar e expor em um mural os gêneros
textuais indicados na habilidade.
• Escolher alguns gêneros da habilidade para
serem trabalhados de forma coletiva.
• Solicitar que os alunos identifiquem oralmente
alguns gêneros do campo ornalístico, propostos
pelo professor, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.

CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Compreensão em leitura

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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• Expor em um mural alguns gêneros do campo
publicitário e explorar a compreenção dos alunos
sobre a situação comunicativa de cada um texto
exposto.
• Explorar, para perceber o que compõe um
cartaz, levantando hipóteses e realizando a leitura
dos textos de slogans, anúncios publicitários e os
de campanhas de conscientização destinados ao
público infantil.
• Pesquisar e criar apresentações e/ ou
dramatizações relacionadas aos slogans, anúncios
publicitários e textos de campanhas de
conscientização destinados ao público infantil.

CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Compreensão em leitura

Escrita (compartilhada
Escrita compartilhada
e autônoma)

(EF12LP10) Ler e
compreender, em
colaboração com os
colegas e com a ajuda
do professor, cartazes,
avisos, folhetos, regras
e regulamentos que
organizam a vida na
comunidade escolar,
dentre outros gêneros
do campo da atuação
cidadã, considerando a
situação comunicativa
e o tema/assunto do
texto.
(EF12LP11) Escrever,
em colaboração com os
colegas e com a ajuda
do professor,
fotolegendas em
notícias, manchetes e
lides em notícias, álbum
de fotos digital
noticioso e notícias
curtas para público
infantil, digitais ou
impressos, dentre outros
gêneros do campo
jornalístico,
considerando a situação
comunicativa e o
tema/assunto do texto.
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• Criar coletivamente, regras de boa convivência
na sala de aula e na comunidade.
• Expor em cartazes avisos, folhetos, regras e
regulamentos que organizam a vida na
comunidade escolar, dentre outros gêneros do
campo da atuação cidadã.
• Desenvolver regularmente em datas
programadas, atividades firmadas em cartazes,
avisos, folhetos, dentre outros gêneros do campo
da atuação cidadã.

• Expor e fazer leitura dos gêneros indicados na
habilidade.
• Apresentar imagens de situações do cotidiano
para que as crianças criem, em colaboração com
os colegas, textos indicados na habilidade.
• Realizar a reescrita coletiva e a exposição,
partindo da indicação e possíveis intervenções
realizadas pelo professor, dos gêneros indicados
na habilidade.

CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

Escrita (compartilhada
Escrita compartilhada
e autônoma)

(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
eo
tema/assunto/finalidade
do texto.
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• Expor através de slides, internet, jornais e
outros acessos que possibilitem o aluno conhecer
slogans, anúncios publicitários e textos de
campanhas de conscientização, destinados ao
público infantil, dentre outros gêneros do campo
publicitário.
• Apresentar a estrutura dos slogans, anúncios
publicitários e textos de campanhas de
conscientização, destinados ao público infantil,
dentre outros gêneros do campo publicitário
possibilitando a construção destes pelo aluno.
• Possibilitar o uso de objetos ou imagens para
que a turma, em duplas ou grupos, criem slogans
ou anúncios de produtos para um jornal da escola,
considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.

CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

Oralidade

Análise
linguística/semiótica
(Alfabetização)

Produção de texto oral

Forma de composição 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
repassados oralmente
por meio de
ferramentas digitais,
em áudio ou vídeo,
considerando a
situação comunicativa
eo
tema/assunto/finalidade
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.
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• Fazer a apresentação oral de uma campanha de
conscientização destinada ao público infantil
repassados por meio de ferramentas digitais, em
áudio ou vídeo, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do
texto.
• Dividir a sala, distribuir o slogan de
determinada campanha para cada grupo,
proporcionando um momento de reflexão e
discussão sobre os aspectos multissemióticos.
• Promover e desenvolver o processo de criação
da apresentação de uma campanha de necessidade
ou interesse da turma podendo utilizar diversos
recursos digitais, impressos ou outros.

• Expor os gêneros abordados em uma roda de
conversa e realizar a leitura das fotolegendas.
• Organizar grupos, para fazer leitura de
fotolegendas, relaciona-las com os gêneros
abordados e montar um painel expositor em sala.
• Montar diversas fichas com fotolegendas para
que a turma relacione-as aos gêneros abordados.

CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

Análise
linguística/semiótica
(Alfabetização)

Análise
linguística/semiótica
(Alfabetização)

Forma de composição do
texto

• Expor em um mural diversas gravuras e
imagens impressas e/ou digitais e suas respectivas
(EF12LP15) Identificar marcas ou slogans para que a turma visualize e
a forma de composição realizem os suas inferências ao seu cotidiano.
• Propor atividades argumentativas com folders e
de slogans
slogans de diversos.
publicitários.
• Realizar um mine mercardo no ambiente
escolar, propondo a criação de slogans dos
produtos que irão ser simulados a venda.

Forma de composição do
texto

(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.

98

• Apresentar diferentes estruturas de textos para
que os alunos identifiquem e diferenciem
anúncios publicitários e textos de campanha de
conscientização, com base na estrutura dos textos.
• Possibilitar a reprodução e registro feito pelos
alunos de anúncios publicitários e textos de
campanhas de conscientização destinados ao
público infantil que os mesmo possam construir
com a ajuda do professor.
• Elaborar coletivamente, um cartaz de
propaganda de algumas atividades da escola.(
Festas, feiras, aula de campo, picnic, etc.)

CAMPO DAS
Leitura/escuta
PRÁTICAS DE (compartilhada e
ESTUDO E
autônoma)

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.

• Apresentar e expor na sala textos idicados na
habilidade.
• Explorar a compreensão de verbetes de
enciclopédia infantil, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.
• Dividir a sala em duplas, entregar alguns
enunciados de tarefas para que as crianças leiam e
compartilhem com os colegas a sua compreenção
do texto.
• Fazer leitura compartilhada de alguns textos,
dos gêneros indicados na habilidade, para
trabalhar a compreensão.

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

(EF12LP18) Apreciar
poemas e outros textos
versificados,
observando rimas,
sonoridades, jogos de
Apreciação estética/Estilo palavras, reconhecendo
seu pertencimento ao
mundo imaginário e
sua dimensão de
encantamento, jogo e
fruição.

• Criar um ambiente lúdico, aconchegante
agradável e recitar diversos poemas, observando
atentamente seu ritmo e rima para que as crianças
se envolvam com a fruição do texto.
• Possibilitar o uso, manuseio e leitura de livros
paradidáticos e / ou diversos textos com o gênero
textual abordado na respectiva habilidade.
• Realizar apresentações dramatizações de textos
versificados, observando rimas, sonoridades,
jogos de palavras, reconhecendo seu
pertencimento ao mundo imaginário e sua
dimensão de encantamento, jogo e fruição.

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)
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CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Análise
linguística/semiótica
(Alfabetização)

(EF12LP19)
Reconhecer, em textos
versificados, rimas,
sonoridades, jogos de
Formas de composição de palavras, palavras,
textos poéticos
expressões,
comparações,
relacionando-as com
sensações e
associações.
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• Realizar a leitura colaborativa de poemas e de
textos com rimas.
• Explorar a partir do texto, rimas, sonoridades,
jogos de palavras, palavras, expressões,
comparações, relacionando-as com sensações e
associações.
• Promover momentos de cantigas destacando as
rimas, sonoridades, jogos de palavras, palavras,
expressões, comparações, relacionando-as com
sensações e associações. .

LÍNGUA PORTUGUESA - 3º ANO
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE
LINGUAGEM

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise
linguística/semiótica
(Ortografização)

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise
linguística/semiótica
(Ortografização)

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

ORIENTAÇÕES
METODOLÓGICAS
• Fazer audiência individual de leitura
e de escrita utilizando palavras com
marcas de nasalidade.
(EF03LP01) Ler e escrever palavras
• Utilizar cartelas didáticas para fazer
com correspondências regulares
com os alunos a análise estrutural
contextuais entre grafemas e
Construção do sistema
fonológica de palavras ou sílabas
fonemas – c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o (e
alfabético e da ortografia
átonas.
não u) e e (e não i) em sílaba átona
• Propor leitura silênciosa e em voz
em final de palavra – e com marcas
alta.
de nasalidade (til, m, n).
•Dialogar e refletir sobre os grafemas
e fonemas presentes nas palavras
dígrafas, sob orientação do professor.
• Utilizar alfabeto móvel com
palavras formadas pelas sílabas
propostas na habilidade.
• Fazer um quadro ou lista de palavras
(EF03LP02) Ler e escrever
para expor em sala, conforme a
corretamente palavras com sílabas
estrutura proposta na habilidade,
Construção do sistema
CV, V, CVC, CCV, VC, VV, CVV, orientando as crianças a identificar as
alfabético e da ortografia
identificando que existem vogais em vogais de cada unidade silábica.
todas as sílabas.
• Utilizar o aporte de um gênero
textual e, a partir dele, recomendar a
escrita de palavras separadas
silabicamente, destacando as vogais
presentes junto às consoantes.
HABILIDADES
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TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise
linguística/semiótica
(Ortografização)

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise
linguística/semiótica
(Ortografização)

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise
linguística/semiótica
(Ortografização)

• Destacar de um texto palavras com
dígrafos lh, nh, ch;
• Conhecer e distinguir os sons de
(EF03LP03) Ler e escrever
Construção do sistema
cada dígrafos lh, nh, ch através da
corretamente palavras com os
alfabético e da ortografia
leitura em grupo;
dígrafos lh, nh, ch.
• Escrever uma lista de palavras com
os dígrafos CH, NH, LH e analisar
observando semelhanças e diferenças.
• Escrever uma lista de palavras com
acentos (agudo ou circunflexo) para
reconhecer os diferentes usos deles;
(EF03LP04) Usar acento gráfico
• Acentuar adequadamente e
(agudo ou circunflexo) em
reconhecer as regularidades das
Conhecimento das
monossílabos tônicos terminados em palavras oxítonas;
diversas grafias do
a, e, o e em palavras oxítonas
• Identificar as sílabas das palavras e
alfabeto/Acentuação
terminadas em a, e, o, seguidas ou
reconhecer a classificação das sílabas
não de s.
tônicas, com ênfase nas oxítonas;
• Dividir em três grupos de palavras
terminadas em a, e, o para analisar e
escrevê-las corretamente.
• Realizar contagens de sílabas das
palavras selecionadas de textos
organizando-as em uma tabela;
• Relacionar a contagem de sílabas
Segmentação de
(EF03LP05) Identificar o número de conforme as figuras apresentadas
palavras/Classificação de sílabas de palavras, classificando-as organizando-as de acordo com suas
palavras por número de em monossílabas, dissílabas,
classificações;
sílabas
trissílabas e polissílabas.
• Listar e separar as sílabas de
palavras de diversas formas;
• Realizar jogos enfatizando a
classificação de palavras quanto ao
número de sílabas.
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Construção do sistema
alfabético

(EF03LP06) Identificar a sílaba
tônica em palavras, classificando-as
em oxítonas, paroxítonas e
proparoxítonas.

Análise
linguística/semiótica
(Ortografização)

Pontuação

(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.

Análise
linguística/semiótica
(Ortografização)

(EF03LP08) Identificar e diferenciar,
Morfologia/Morfossintax em textos, substantivos e verbos e
e
suas funções na oração: agente, ação,
objeto da ação.

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise
linguística/semiótica
(Ortografização)

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO
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• Identificar as sílabas tônicas e
classificar as palavras através de
leituras estratégicas( cantando, som
das palmas, lendo com o timbre de
voz adequada);
• Organizar palavras em tabelas de
acordo com a classificação da silaba
tônica;
• Selecionar palavras de gêneros
estudados e classificá-las de acordo
com a sua tonicidade.
• Propor a construção de um diário
pessoal, utilizando na escrita os sinais
de pontuação, propostos na
habilidade;
• Distribuir textos lacunados para os
alunos para serem completados com
os sinais de pontuação corretamente,
durante a leitura coletiva;
• Propor um Sarau das Fábulas, para
que o aluno faça o reconto do texto,
utilizando os sinais de pontuação,
expressando corretamente a oralidade.
•Realizar um levantamento de
hipóteses para os alunos identificarem
substantivos e verbos;
• Expor um painel de descobertas ,
textos variados para que os alunos
identifiquem e diferenciem os
substantivos e verbos, e quais as suas
funções na oração;
• Propor a leitura coletiva de um

genero textual,para os alunos
identificarem substantivos e verbos e
suas funções.

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise
linguística/semiótica
(Ortografização)

Morfossintaxe

(EF03LP09) Identificar, em textos,
adjetivos e sua função de atribuição
de propriedades aos substantivos.
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• Realizar leitura coletiva de um texto
estudado e propor a identificação dos
adjetivos, compreendendo sua função
de atribuição;
• Trabalhar atividades lúdicas com os
adjetivos;
• Disponibilizar um texto lacunado,
de um gênero estudado, para que os
alunos completem com os adjetivos
apropriados;
• Propor a leitura e a análise
individualmente de alguns textos,
escolhidos pelo professor para ser
compartilhado com a turma os
adjetivos encontrados.

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise
linguística/semiótica
(Ortografização)

CAMPO DA
VIDA
COTIDIANA

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

CAMPO DA
VIDA
COTIDIANA

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

• Disponibilizar uma lista de
profissões e a função de cada um para
que todos percebam o uso do
(EF03LP10) Reconhecer prefixos e substantivo, do verbo e sua formação
sufixos produtivos na formação de
pelos prefixos e sufixos;
palavras derivadas de substantivos, • Explorar com aos alunos os prefixos
Morfologia
de adjetivos e de verbos, utilizando- e sufixos formadores de novas
os para compreender palavras e para palavras;
formar novas palavras.
• Apresentar uma lista de palavras
para que os alunos completem e
formem novas palavras utilizando
prefixos e sufixos.
(EF03LP11) Ler e compreender,
• Expor diferentes textos e
com autonomia, textos injuntivos
classificação com base na estrutura
instrucionais (receitas, instruções de
dos textos injuntivos instrucionais;
montagem etc.), com a estrutura
• Fazer colagem e leitura de textos
própria desses textos (verbos
injuntivos instrucionais;
Compreensão em leitura imperativos, indicação de passos a
• Trabalhar textos lacunados para
ser seguidos) e mesclando palavras,
compreender e completar com os
imagens e recursos gráfico visuais,
verbos adequados;
considerando a situação
• Realizar de forma ludica um texto
comunicativa e o tema/assunto do
injuntivo instrucional.
texto.
(EF03LP12) Ler e compreender,
• Apresentar e expor cartas pessoais e
com autonomia, cartas pessoais e
diários, dentre outros gêneros
diários, com expressão de
propostos na habilidade, refletindo a
sentimentos e opiniões, dentre outros situação comunicativa e o
Compreensão em leitura gêneros do campo da vida cotidiana, tema/assunto dos textos apresentados;
de acordo com as convenções do
• Proporcionar um Sarau de leituras
gênero carta e considerando a
de cartas e diários;
situação comunicativa e o
• Distribuir cartas e diários na turma
tema/assunto do texto.
para serem lidos, analisados e
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socializados, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do
texto.

CAMPO DA
VIDA
COTIDIANA

Produção de textos
(escrita compartilhada Escrita colaborativa
e autônoma)

CAMPO DA
VIDA
COTIDIANA

Escrita
(compartilhada e
autônoma)

Escrita colaborativa

• Apresentar algumas cartas pessoais
e diários, analisá-los de acordo com
as convenções dos gêneros,
considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto do texto;
• Promover a leitura de um livro ou
um texto e propor que os alunos
transformar a história em uma carta
ou em diário;
• Produzir textos cartas e/ou diário.
• Apresentar e refletir sobre receitas,
manual de instrução, ou outro texto
(EF03LP14) Planejar e produzir
injuntivo, considerando a situação
textos injuntivos instrucionais, com a comunicativa e o tema/assunto do
estrutura própria desses textos
texto;
(verbos imperativos, indicação de
• Criar de forma coletiva regras de
passos a ser seguidos) e mesclando uma brincadeira ou jogos;
palavras, imagens e recursos gráfico- • Proporcionar, em dupla ou
visuais, considerando a situação
individualmente, a leitura de alguns
comunicativa e o tema/assunto do
textos dentro dos pedidos na
texto
habilidade, para serem
compartilhados com a turma;
• Distribuir em sala, com a turma já
(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
texto.
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dividida em grupos, alguns jogos com
suas regras para serem vivenciados e
em seguida sugerir a mudança dessas
regras.

CAMPO DA
VIDA
COTIDIANA

Oralidade

CAMPO DA
VIDA
COTIDIANA

Análise
linguística/semiótica
(Ortografização)

CAMPO DA
VIDA
COTIDIANA

Análise
linguística/semiótica
(Ortografização)

• Apresentar vídeos com receitas,
refletindo sobre sua estrutura e
(EF03LP15) Assistir, em vídeo
finalidade;
digital, a programa de culinária
• Fazer um levantamento com a turma
Produção de texto oral
infantil e, a partir dele, planejar e
para saber quais receitas eles
produzir receitas em áudio ou vídeo.. conhecem e gostariam de fazer;
• Analisar uma receita escolhida pela
turma e produzí-la em áudio ou vídeo.
(EF03LP16) Identificar e reproduzir,
em textos injuntivos instrucionais
(receitas, instruções de montagem,
• Apresentar um cartaz com um dos
digitais ou impressos), a formatação textos indicados na habilidade;
própria desses textos (verbos
• Fazer a leitura de um texto injuntivo
Forma de composição do
imperativos, indicação de passos a
para identificar suas características;
texto
ser seguidos) e a diagramação
• Escolher um gênero da habilidade
específica dos textos desses gêneros para ser reproduzido coletivo e/ou
(lista de ingredientes ou materiais e individualmente.
instruções de execução – "modo de
fazer").
(EF03LP17) Identificar e reproduzir, • Apresentar e analisar textos dos
Forma de composição do
em gêneros epistolares e diários, a
gêneros indicados na habilidade;
texto
formatação própria desses textos
• Produzir coletivamente um relato de
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(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 DA
VIDA
PÚBLICA

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

um dia de aula;
• Fazer a leitura de uma história para
transformá-la em uma carta, seguindo
a estrutura específica desse gênero
textual;
• Dispor vários textos dos gêneros
indicados na habilidade, para serem
identificados e diferenciados
mediante à estrutura.

• Apresentar recortes de notícias e de
cartas do campo da vida pública e
propor a leitura em grupo para que
conversem sobre a linguagem e a
estrutura do texto;
• Analisar uma reportagem em vídeo
e uma reportagem impressa e inferir
sobre as diferenças e semelhanças
entre elas;
• Expor todos os gêneros propostos
pela habilidade para ser conhecido e
analisado pela turma.
• Fazer com os alunos uma pesquisa
sobre as marcas e os produtos que
(EF03LP19) Identificar e discutir o
conhecem, listando-os na lousa, a
propósito do uso de recursos de
partir de algumas categorias como
persuasão (cores, imagens, escolha
laboratórios farmacêuticos, empresas
Compreensão em leitura de palavras, jogo de palavras,
automobilísticas, lojas de
tamanho de letras) em textos
eletrodomésticos, produtos infantis,
publicitários e de propaganda, como
produtos alimentícios etc;
elementos de convencimento.
• Disponibilizar para os alunos
organizados em equipes, textos
(EF03LP18) Ler e compreender,
com autonomia, cartas dirigidas a
veículos da mídia impressa ou digital
(cartas de leitor e de reclamação a
jornais, revistas) e notícias, dentre
Compreensão em leitura outros gêneros do campo
jornalístico, de acordo com as
convenções do gênero carta e
considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do
texto.
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CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

Produção de textos
(escrita compartilhada Escrita colaborativa
e autônoma)

publicitários de propagandas, slogans,
panfleto, imagem de propagandas na
tv e anúncio em outdoor de produtos
e serviços comuns à vida dos
estudantes, propor a leitura e motivar
a analise desses textos (composição,
estrutura, função social, condições de
produção e recepção);
• Observar e discutir a relação dos
elementos em que o texto está
inserido com os possíveis sentidos do
texto.
• Expor em cartaz e/ou em varal
cartas do leitor, cartas de reclamação
a jornais e revistas, dentre outros
gêneros indicados na habilidade;
(EF03LP20) Produzir cartas
• Sortear entre os alunos, individual
dirigidas a veículos da mídia
ou em grupo, um gênero apresentado
impressa ou digital (cartas do leitor
e mediar o planejamento e a escrita
ou de reclamação a jornais ou
do mesmo;
revistas), dentre outros gêneros do
• Apresentar, em slide ou cartaz, um
campo político-cidadão, com
gênero dentre os sugeridos na
opiniões e críticas, de acordo com as
habilidade, levando em consideração
convenções do gênero carta e
a situação comunicativa e o
considerando a situação
tema/assunto do texto, propor uma
comunicativa e o tema/assunto do
reescrita coletiva do gênero
texto.
apresentado;
• Fazer a revisão de texto escrito,
considerando os aspectos que devem
ser aprimorados.
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CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

Produção de textos
(escrita compartilhada Escrita colaborativa
e autônoma)

Oralidade

(EF03LP21) Produzir anúncios
publicitários, textos de campanhas de
conscientização destinados ao
público infantil, observando os
recursos de persuasão utilizados nos
textos publicitários e de propaganda
(cores, imagens, slogan, escolha de
palavras, jogo de palavras, tamanho
e tipo de letras, diagramação).

• Expor e fazer a leitura de alguns
textos do gênero indicado na
habilidade;
• Dividir a sala em grupos e propor a
cada um o estudo de um gênero e em
seguida a produção do texto estudado;
• Propor a observação na
comunidade, em casa, na televisão ou
em outro meio de comunicação, de
anuncios publicitários para ser
compartilhado em sala sua
observação;
• Mediar a criação de uma campanha
de conscientização para ser produzida
em sala e compartilhada na escola.
• Mostrar, vídeo ou áudio, em sala de
aula de um telejornal para o público
infantil, enfatizando sua situação
comunicativa, a organização da fala e
o tema/assunto e finalidade dos
textos;
• Incentivar a produção de algumas
notícias e campanhas de forma
coletiva, para um telejornal;
• Planejar, em colaboração com os
colegas, e produzir um jornal com as
novidades da semana/mês/bimestre na
escola;

(EF03LP22) Planejar e produzir, em
colaboração com os colegas,
telejornal para público infantil com
algumas notícias e textos de
campanhas que possam ser
Planejamento e produção
repassados oralmente ou em meio
de texto
digital, em áudio ou vídeo,
considerando a situação
comunicativa, a organização
específica da fala nesses gêneros e o
tema/assunto/finalidade dos textos. • Apresentar e produzir, em colaboração

com os colegas um jornal em podcast das
novidades importante da escola.
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CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

Análise
linguística/semiótica
(Ortografização)

CAMPO DAS
Leitura/escuta
PRÁTICAS
(compartilhada e
DE ESTUDO
autônoma)
E PESQUISA

Forma de composição
dos textos

• Apresentar, cartas do leitor ou de
reclamação a jornais ou revistas para
serem identificados seus adjetivos;
• Fazer a leitura de um gênero
indicado na habilidade, selecionar os
(EF03LP23) Analisar o uso de
adjetivos;
adjetivos em cartas dirigidas a
• Dividir a sala em duplas ou trios,
veículos da mídia impressa ou digital entregar um texto lacunado, do
(cartas do leitor ou de reclamação a gênero indicado, para ser completado
jornais ou revistas), digitais ou
com adjetivos apropriados,
impressas.
permitindo que o mesmo continue
com o mesmo sentido;
• Diferenciar o tipo de destinatário,
com base nos adjetivos presentes no
texto.

• Proporcionar a leitura de textos
científicos sobre o mesmo tema
comparando suas informações;
• Apresentar e fazer a leitura dos
(EF03LP24) Ler/ouvir e
gêneros indicados na habilidade para
compreender, com autonomia,
a compreensão da situação
relatos de observações e de pesquisas comunicativa , seu suporte de
Compreensão em leitura em fontes de informações,
circulação e a reflexão sobre o
considerando a situação
conhecimento prévio dos alunos;
comunicativa e o tema/assunto do
• Fazer leitura compartilhada de um
texto
gênero proposto na habilidade,
levantando expectativas dos alunos
em relação ao texto, considerando o
propósito comunicativo tema/assunto.
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• Elaborar uma lista de brincadeiras
preferidas pela turma, construindo
uma tabela mostrando o resultado;
• Selecionar uma pesquisa, estudada
pela turma, discutir seu resultado
produzindo coletivamente um texto
considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto desse texto;
• Dividir a sala em grupos, entregar
uma situação problema para cada
grupo, para que seja planejado e
produzido um texto partindo da
observação dos resultados da
pesquisa, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do
texto produzido.

CAMPO DAS
Produção de textos
PRÁTICAS
(escrita compartilhada Produção de textos
DE ESTUDO
e autônoma)
E PESQUISA

(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.

CAMPO DAS
Análise
PRÁTICAS
linguística/semiótica
DE ESTUDO
(Ortografização)
E PESQUISA

• Apresentar recortes de relatórios e
de cartas do campo das práticas de
estudo e de pesquisa e propor a leitura
em grupo para que conversem sobre a
(EF03LP26) Identificar e reproduzir,
linguagem e a estrutura do texto;
em relatórios de observação e
• Observar os dados mostrados em
pesquisa, a formatação e
um dos gêneros do campo para relatar
diagramação específica desses
oralmente o assunto abordado, em
gêneros (passos ou listas de itens,
conversa em duplas ou grupos, bem
tabelas, ilustrações, gráficos, resumo
como para toda a turma;
dos resultados), inclusive em suas
• Produzir uma pesquisa dentro da
versões orais.
escola sobre um assunto do contexto
da turma ( Merenda escolar,
quantidade de turmas, metodologia de
aula, etc), respeitando a estrutura do

Forma de composição
dos textos
Adequação do texto às
normas de escrita
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gênero;
• Ouvir e interpretar os dados de um
relatório lido em sala;
• Relatar oralmente como foi fazer
uma entrevista ou uma pesquisa.

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Oralidade

Performances orais

• Organizar um recital de cordel;
• Expor cordéis em varal na sala de
(EF03LP27) Recitar cordel e cantar
aula, separando um espaço bem
repentes e emboladas, observando as
ornamentado para isso;
rimas e obedecendo ao ritmo e à
• Visita à/de um cordelista da região;
melodia.
• Apresentar vídeo de repentes e de
emboladas.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 4º ANO
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE
LINGUAGEM

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

TODOS OS
Análise
Construção do sistema
CAMPOS DE linguística/semiótica
alfabético e da ortografia
ATUAÇÃO
(Ortografização)

HABILIDADES

ORIENTAÇÕES
METODOLÓGICAS

• Retirar palavras de um texto
estudado para fazer um ditado, com
foco nas correspondências fonemagrafema regulares diretas (P, B, F, V,
T, D) e contextuais (R/RR, M/N,
NH), para identificar as necessidades
de aprendizagem;
• Observar atentamente, a escrita das
(EF04LP01) Grafar palavras utilizando
palavras decodificando a sequencia
regras de correspondência fonemados sons usando fichas com várias
grafema regulares diretas e
palavras de unidades maiores;
contextuais.
• Usar variações de palavras em
atividades lúdicas para que possa ser
explorado a regra de
correspondência grafônicas;
• Fazer uma lista com palavras
lacunadas, retiradas de um texto
estudado, observando as regras de
correspondência grafema-fonema.
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TODOS OS
Análise
Construção do sistema
CAMPOS DE linguística/semiótica
alfabético e da ortografia
ATUAÇÃO
(Ortografização)

Conhecimento do alfabeto
TODOS OS
Análise
do português do
CAMPOS DE linguística/semiótica
Brasil/Ordem
ATUAÇÃO
(Ortografização)
alfabética/Polissemia

• Fazer pesquisas de palavras em
jornais, revistas ou livros com as
sílabas em estudo, lendo-as e
reescrevendo-as com atenção e
(EF04LP02) Ler e escrever,
observando sua ortografia;
corretamente, palavras com sílabas VV • Trabalhar em dupla com recortes e
e CVV em casos nos quais a
colagem de palavras, propostas na
combinação VV (ditongo) é reduzida habilidade, seguido de leitura e
na língua oral (ai, ei, ou).
reescrita das mesmas;
• Realizar um ditado de palavras
estudadas;
• Propor um texto lacunado, com as
palavras propostas nas habilidades.
• Realizar a leitura de um gênero
textual, destacar as palavras
desconhecidas para localizá-las no
dionário.
• Fazer leitura de um texto, já com
(EF04LP03) Localizar palavras no
palavras identificadas anteriormente,
dicionário para esclarecer significados, refletir sobre o significado de cada
reconhecendo o significado mais
uma e pedir que os alunos pesquisem
plausível para o contexto que deu
no dicionário seus sinônimos e as
origem à consulta.
substituam.
• Dividir a sala em grupos para que
pesquisem palavras em dicionário,
expor em sala as palavras
pesquisadas refletindo sobre seu uso.
•
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• Propor a leitura e a reescrita correta
de algumas palavras paroxítonas
terminadas em -i(s), -l, -r, -ão(s);
• Ler palavras com acento gráfico
(agudo ou circunflexo) e analisar a
escrita comparando semelhanças e
TODOS OS
Conhecimento das diversas (EF04LP04) Usar acento gráfico
diferenças;
CAMPOS DE
grafias do
(agudo ou circunflexo) em paroxítonas
• Fazer uma lista de palavras para
ATUAÇÃO
alfabeto/Acentuação
terminadas em -i(s), -l, -r, -ão(s).
serem acentuadas corretamente;
• Escrever no singular e no plural as
palavras paroxítonas terminadas em i(s), -l, -r, -ão(s);
• Organizar um ditado de palavras
estudadas.
• Realizar leitura de diversos textos
observando as suas pontuações e
suas funcionalidades;
(EF04LP05) Identificar a função na
• Completar textos de diversos
leitura e usar, adequadamente, na
gêneros com lacunas, pontuando
TODOS OS
Análise
escrita ponto final, de interrogação, de
estrategicamente e observando o
CAMPOS DE linguística/semiótica Pontuação
exclamação, dois-pontos e travessão
assunto do texto;
ATUAÇÃO
(Ortografização)
em diálogos (discurso direto), vírgula
• Montar textos fatiados observando
em enumerações e em separação de
suas pontuações e funções
vocativo e de aposto.
contextualizando-os.
• Propor frases para serem pontuadas
corretamente.
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TODOS OS
Análise
CAMPOS DE linguística/semiótica Morfologia/Morfossintaxe
ATUAÇÃO
(Ortografização)

TODOS OS
Análise
CAMPOS DE linguística/semiótica Morfossintaxe
ATUAÇÃO
(Ortografização)

• Promover estratégias de leituras e
reescrita com diversos textos
observando e destacando a
concordância entre os substantivos
(EF04LP06) Identificar em textos e
ou pronomes e verbo;
usar na produção textual a
• Completar textos de diversos
concordância entre substantivo ou
gêneros com substantivos, pronomes
pronome pessoal e verbo
e verbos, observando seu contexto na
(concordância verbal).
leitura e escrita;
• Produzir textos através de imagens
ou temas (títulos) observando a
contextualização dos substantivos,
pronomes e verbos.
• Ler um texto, para analisar e
identificar a concordância entre
artigo, substantivo e adjetivo
(concordância no grupo nominal);
• Retirar do texto o artigo,
substantivo e adjetivo e perceber a
concordância no grupo nominal entre
(EF04LP07) Identificar em textos e
eles;
usar na produção textual a
• Produzir um texto coletivo para ser
concordância entre artigo, substantivo analisado e o uso da concordância
e adjetivo (concordância no grupo
corretamente.
nominal).
• Propor a leitura de frases, a mesma
frase escrita com concordâncias
diferentes, para que os alunos
analisem e descubram qual a forma
correta da concordância.
• Fazer uma lista com algumas frases
lacunadas, para serem completadas
com a concordância nominal correta.
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TODOS OS
Análise
CAMPOS DE linguística/semiótica Morfologia
ATUAÇÃO
(Ortografização)

CAMPO DA Leitura/escuta
VIDA
(compartilhada e
COTIDIANA autônoma)

Compreensão em leitura

CAMPO DA Leitura/escuta
VIDA
(compartilhada e
COTIDIANA autônoma)

Compreensão em leitura

• Indicar uma pesquisa para que os
alunos listem palavras com os
sufixos apresentados na habilidade;
• Organizar grupos de palavras de
(EF04LP08) Reconhecer e grafar,
acordo com os sufixos abordados;
corretamente, palavras derivadas com • Escrever coletivamente e/ou
os sufixos -agem, -oso, -eza, -izar/-isar individualmente palavras com os
(regulares morfológicas).
sufixos pedidos, destacando-os;
• Estabelecer relação entre uma
expressão com uma palavra
terminada com os sufixos indicados
na habilidade.
• Apresentar e expor diversos
(EF04LP09) Ler e compreender, com
modelos dos gêneros textuais
autonomia, boletos, faturas e carnês,
propostos na habilidade para
dentre outros gêneros do campo da
identificar sua estrutura;
vida cotidiana, de acordo com as
• Analisar semelhanças e diferenças
convenções do gênero (campos, itens
entre os gêneros propostos;
elencados, medidas de consumo,
• Realizar atividades em grupos,
código de barras) e considerando a
compreendendo as diferentes
situação comunicativa e a finalidade
situações de uso dos gêneros
do texto.
estudados.
• Apresentar uma situação de
(EF04LP10) Ler e compreender, com reclamação e os argumentos que
autonomia, cartas pessoais de
podem ser usados para solucioná-la;
reclamação, dentre outros gêneros do • Pesquisar e analisar exemplos de
campo da vida cotidiana, de acordo
cartas pessoais de reclamação
com as convenções do gênero carta e destacando as diversas situações;
considerando a situação comunicativa • Propor a leitura e a reflexão de
e o tema/assunto/finalidade do texto. diferentes cartas considerando e
analisando todo seu contexto.
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Produção de textos
CAMPO DA
(escrita
VIDA
compartilhada e
COTIDIANA
autônoma)

CAMPO DA
VIDA
Oralidade
COTIDIANA

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 desses textos
(problema, opinião, argumentos),
considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto/finalidade do texto.

Produção de texto oral

(EF04LP12) Assistir, em vídeo digital,
a programa infantil com instruções de
montagem, de jogos e brincadeiras e, a
partir dele, planejar e produzir tutoriais
em áudio ou vídeo.

CAMPO DA Análise
Forma de composição do
VIDA
linguística/semiótica
texto
COTIDIANA (Ortografização)

(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 ser seguidos) e
formato específico dos textos orais ou
escritos desses gêneros (lista/
apresentação de materiais e
instruções/passos de jogo)
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• Apresentar e analisar modelos de
cartas pessoais de reclamação;
• Produzir oficinas de construção de
cartas de reclamação, bem como de
outros textos do campo da vida
cotidiana;
• Propor uma siuação para fazer uma
produção coletiva de uma carta
pessoal de reclamação.
• Propor um vídeo instrucional de
montagem e/ou de regras de jogos ou
brincadeiras;
• Analisar e extrair as características
do gênero proposto;
• Orientar, planejar e produzir em
vídeo ou áudio de um tutorial de
montagem e/ou de jogos e/ou de
brincadeiras.
• Apresentar e expor textos
instrucionais de jogos digitais ou
impressos;
• Dividir a sala em grupos, entregar
alguns textos instrucionais para
serem analisados e discutidos de
forma coletiva;
• Propor a produção, em dupla, de
textos instrucionais, (jogos digitais
ou impressos) observando os verbos
e sua estrutura.

CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Compreensão em leitura

CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Compreensão em leitura

• Apresentar, em cartaz ou expor em
sala, notícias do cotidiano dos
alunos;
• Através de aula no laboratório de
informática ou em sala, apresentar
(EF04LP14) Identificar, em notícias,
notícias para identificar se é FAKE
fatos, participantes, local e
NEWS;
momento/tempo da ocorrência do fato
•Trabalhar com recorte e colagem de
noticiado.
textos para identificar notícias;
• Dividir a sala em grupos, entregar
algumas notícias para serem
analisadas (estrutura e elementos) e
discutir coletivamente.
• Apresentar fatos e opiniões, através
de fichas e cartazes;
• Propor a Leitura coletiva de um
(EF04LP15) Distinguir fatos de
fato e uma opinião para refletir suas
opiniões/sugestões em textos
características;
(informativos, jornalísticos,
• Selecionar alguns fatos , opiniões e
publicitários etc.).
apresentar em slide ou cartaz para
que, de forma coletiva, seja listado
pelos alunos o que é um fato e/ou
opinião.
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CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

Produção de textos
(escrita
compartilhada e
autônoma)

Oralidade

Escrita colaborativa

(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.

Planejamento e produção
de texto

• Apresentar e analisar alguns jornais
televisivos, entrevistas veiculadas
(EF04LP17) Produzir jornais
em rádio, tv e internet;
radiofônicos ou televisivos e
• Propor a criação de um jornal
entrevistas veiculadas em rádio, TV e televisivo para a escola (rádio, TV e
na internet, orientando-se por roteiro ou internet);
ou texto e demonstrando conhecimento • Promover concurso interno para
dos gêneros jornal falado/televisivo e possíveis colaboradores do jornal;
entrevista
• Orientar alunos na elaboração e
execução do canal para apresentação
de um jornal ou entrevistas.

Análise
Forma de composição dos
linguística/semiótica
textos
(Ortografização)

(EF04LP18) Analisar o padrão
entonacional e a expressão facial e
corporal de âncoras de jornais
radiofônicos ou televisivos e de
entrevistadores/entrevistados.
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• Apresentar diferentes formas
impressas ou digitais de notícias;
• Analisar coletivamente sua
estrutura;
• Produzir um jornal da escola.

• Através de triagem escolher vídeos de
entrevistas para apresentar e
exemplificar posturas;
• Apresentar uma entrevista para
pontuar os elementos necessários para o
comportamento e a condução da mesma;
• Dividir a sala em grupos, propor a
pesquisa e a apresentação de um jornal
ou entrevista para ser analisado a
entonação, expressão facial e corporal
do profissional.

CAMPO DAS
Leitura/escuta
PRÁTICAS
(compartilhada e
DE ESTUDO
autônoma)
E PESQUISA

Compreensão em leitura

CAMPO DAS
Leitura/escuta
PRÁTICAS
(compartilhada e
DE ESTUDO
autônoma)
E PESQUISA

Imagens analíticas em
textos

• Realizar em sala de aula ou na
biblioteca a leitura e a reflexão de
um texto de divulgação científica;
• Identificar com o apoio do
professor o uso de infográficos
(imagens gráficas e tabelas) como
forma de apoio para a compreensão
(EF04LP19) Ler e compreender textos de um texto de divulgação científica;
expositivos de divulgação científica
• Instigar os alunos a buscar, em
para crianças, considerando a situação textos de divulgação científica,
comunicativa e o tema/assunto do
informações para obter um maior
texto.
entendimento e possíveis respostas
para uma situação-problema que será
apresentada;
• Expor textos de divulgação
científica para ser lido e analisado
levando em consideração sua
situação comunicativa e o seu
tema/assunto.
• Propor a observação de gráficos e
tabelas, estabelecendo e
reconhecendo suas funções como
fonte de informação;
• Articular uma Pesquisa de outros
(EF04LP20) Reconhecer a função de
tipos de gráficos e tabelas em
gráficos, diagramas e tabelas em
revistas e jornais, para analisar as
textos, como forma de apresentação de
diferentes formas de apresentar
dados e informações.
dados e informações;
• Selecionar gráficos, diagramas e
tabelas em textos para fazer a
análise, reflexão e reconhecimento
de suas funções, coletivamente.
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CAMPO DAS
PRÁTICAS
DE ESTUDO
E PESQUISA

Produção de textos
(escrita
compartilhada e
autônoma)

CAMPO DAS
PRÁTICAS
DE ESTUDO
E PESQUISA

Produção de textos
(escrita
compartilhada e
autônoma)

Produção de textos

(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.

Escrita autônoma

(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.
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• Apresentar resultados de pesquisas
para mediar a reflexão sobre a
situação comunicativa e o
tema/assunto;
• Motivar os alunos para a produção
escrita por meio de fichas-objetivas
com temas do cotidiano do aluno,
referentes ao campo determinado na
habilidade;
• Selecionar imagens, gráficos ou
tabelas simples já estudados em sala
de aula para fazer uma produção
textual beseada em suas
observações.
• Propor aos alunos vivencias da
produção de verbtes em grupos,
respeitando as cracterísticas do
gênero;
• Trabalhar pesquisa de verbetes,
sobre um assunto de interesse da
turma;
•Produzir um livro para compor a
biblioteca da escola;
• Incentivar a pesquisa em enciclopédia
infantil de verbetes, de interesse próprio,
para a socialização em sala de aula.

CAMPO DAS
Análise
Forma de composição dos
PRÁTICAS
linguística/semiótica textos
DE ESTUDO
(Ortografização)
Coesão e articuladores
E PESQUISA

CAMPO DAS
PRÁTICAS
DE ESTUDO
E PESQUISA

Forma de composição dos
textos
Adequação do texto às
normas de escrita

CAMPO
ARTÍSTICO- Oralidade
LITERÁRIO

Performances orais

• Selecionar alguns verbetes infantis
e destacar a formatação especifica do
gênero abordado;
• Propor uma pesquisar no dicionário
de verbetes de interesse da turma;
• Relacionar uma lista de verbetes
para que os alunos reproduzam e
identifiquem o assunto abordado em
cada situação.
• Observar os dados mostrados nos
gêneros abordados e produzir um
relatório mostrando as informações
(EF04LP24) Identificar e reproduzir,
apresentadas;
em seu formato, tabelas, diagramas e
• Reproduzir um relatório baseado
gráficos em relatórios de observação e
nas informações de dados mostrados
pesquisa, como forma de apresentação
nos gêneros estudados;
de dados e informações.
• Selecionar relatórios para fazer
leitura e relacioná-los com os
gêneros abordados.
• Organizar um teatro com o gênero
textual que estiver sendo estudado na
(EF04LP25) Representar cenas de
turma;
textos dramáticos, reproduzindo as
• Estruturar uma oficina de produção
falas das personagens, de acordo com de fantoches com material reciclável,
as rubricas de interpretação e
incentivando as crianças a criar
movimento indicadas pelo autor.
histórias em grupo e apresentar
oralmente;
• Articular um sarau na sala.
(EF04LP23) Identificar e reproduzir,
em verbetes de enciclopédia infantil,
digitais ou impressos, a formatação e
diagramação específica desse gênero
(título do verbete, definição,
detalhamento, curiosidades),
considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto/finalidade do texto.
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CAMPO
Análise
Forma de composição de
ARTÍSTICO- linguística/semiótica
textos poéticos visuais
LITERÁRIO (Ortografização)

• Apresentar um poema concreto em
cartaz ou outro recurso visual;
• Selecionar uma variedade de
(EF04LP26) Observar, em poemas
poemas concreto em fichas legíveis e
concretos, o formato, a distribuição e a propor ao grupo a análise da
diagramação das letras do texto na
construção de cada um deles
página.
relacionando com o seu conteúdo;
• Recitar
individualmente/coletivamente
poemas escolhidos pelas crianças.

CAMPO
Análise
Forma de composição de
ARTÍSTICO- linguística/semiótica
textos dramáticos
LITERÁRIO (Ortografização)

•Apresentar e expor vários textos
dramáticos; • Propor uma leitura
compartilhada de um texto
dramático, depois discutir o enredo,
os personagens, o cenário e outros
elementos que compõe o gênero;
• Exibir para a turma uma peça
teatral (vídeo), enfatizando os
personagens e suas falas.
• Propor que a turma pesquise,
escolha e apresente uma peça teatral.

(EF04LP27) Identificar, em
textos dramáticos, marcadores
das falas das personagens e
de cena.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE
LINGUAGEM

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise
linguística/semiótica
(Ortografização)

Construção do sistema
alfabético e da ortografia

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise
linguística/semiótica
(Ortografização)

Conhecimento do alfabeto
do português do
Brasil/Ordem
alfabética/Polissemia

ORIENTAÇÕES
METODOLÓGICAS
• Realizar rodas de conversas para
discutir sobre o uso da fala e da
escrita que usamos com frequência
no nosso cotidiano.
• Propor a escrita de lista de nomes
de objetos do uso diário e em
seguida comparar com os colegas
para que possam refetletir sobre a
(EF05LP01) Grafar palavras
escrita correta das palavras em
utilizando regras de correspondência
forma de debate.
fonema-grafema regulares,
• Proporcionar o hábito de estudar
contextuais e morfológicas e palavras
novas palavras dentro de pesquisas
de uso frequente com
de bulas de remédios e etc, fazendo
correspondências irregulares.
analise do uso de palavras regulares
e irregulares.
• Levantar questionamentos do
significado de diversas palavras,
refletindo e analisando-as.
• Desenvolver atividade lúdica onde
o desafio seja descobrir os
significado das palavras.
(EF05LP02) Identificar o caráter
• Usar o dicionário para pesquisar e
polissêmico das palavras (uma mesma refletir sobre os diferentes
palavra com diferentes significados, significados de um mesmo termo.
de acordo com o contexto de uso),
• Fazer uso de lista de palavras com
comparando o significado de
as várias formas de escritas.
determinados termos utilizados nas
• Investigar os saberes linguísticos
HABILIDADES

126

áreas científicas com esses mesmos
do aluno explorando os significados
termos utilizados na linguagem usual. das palavras a partir do texto
possibilitando a consistência da
aprendizagem e significado da
comunicação.

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise
linguística/semiótica
(Ortografização)

Conhecimento das diversas
grafias do
alfabeto/Acentuação

(EF05LP03) Acentuar corretamente
palavras oxítonas, paroxítonas e
proparoxítonas.
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• Apresentar um conjunto de
palavras com diferentes tonicidades
para distinguir semelhanças e
diferenças entre palavras oxítonas,
paroxítonas e proparoxítonas.
• Identificar a regra da acentuação,
mediante análise de palavras
expostas em forma de quadro,
organizadas em colunas, conforme
à classificação de tonicidade (
oxítonas, paroxótonas e
proparoxítonas).
• Construir coletivamente a regra da
acentuação das oxítonas,
paroxítonas e proparoxítonas.
• Registrar a regra produzida pela
turma e expor para visualização dos
alunos, assim como a lista de
palavras.
• Desenvolver estratégia lúdica para
avaliar/exercitar a acentuação
correta das palavras.

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise
linguística/semiótica
(Ortografização)

Pontuação

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise
linguística/semiótica
(Ortografização)

Morfologia/Morfossintaxe

• Compreender por meio da leitura
de textos, os efeitos de sentidos
decorrentes da pontuação utilizada.
• Analisar texto sem pontuação e
reescrevê-lo para compreender
como os sinais podem marcar o
final das frases;
(EF05LP04) Diferenciar, na leitura de
• Organizar as ideias e perceber nas
textos, vírgula, ponto e vírgula, doisinformações do texto que estas
pontos e reconhecer, na leitura de
indicam a expressividade e intenção
textos, o efeito de sentido que decorre
do autor, que se faz por meio do
do uso de reticências, aspas,
uso da vírgula, ponto e vírgula,
parênteses.
dois-pontos assim como uso de
reticências, aspas, parênteses.
• Usar uma mesma frase ou
pequenos textos como aporte,
deslocando/mudando a pontuação
para percepção da diferença na
intencionalidade.
• Ler diversos tipos de textos,
destacando as expressões
encontradas presente, passado e
futuro em tempos verbais do modo
indicativo.
(EF05LP05) Identificar a expressão
• Realizar leituras dramatizadas dando
de presente, passado e futuro em
ênfase as expressão de presente,
tempos verbais do modo indicativo.
passado e futuro em tempos verbais
dos textos apresentados.
• Desenvolver atividades onde as
crianças identifiquem os tempos do
modo indicativo a partir da leitura dos
verbos.
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TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise
linguística/semiótica
(Ortografização)

Morfologia/Morfossintaxe

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise
linguística/semiótica
(Ortografização)

Morfologia

• Promover diálogos e roda de
leituras debatendo textos que
envolvam verbos em concordância
com pronomes pessoais/ nomes
sujeitos da oração.
• Realizar diversas atividades
(EF05LP06) Flexionar,
envolvendo textos lacunados,
adequadamente, na escrita e na
dando ênfase aos verbos em
oralidade, os verbos em concordância
concordância com pronomes
com pronomes pessoais/nomes
pessoais/nomes sujeitos da oração.
sujeitos da oração.
• Elaborar o jogo onde os alunos
completarão algumas frases com os
pronomes pessoais em
concordância com os verbos.
•Explorar a oralidade e a escrita,
produzindo pequeno textos.
• Propor a leitura de um texto,
identificando o uso de conjunções,
percebendo os sentidos
estabelecidos: adição, oposição,
tempo, causa, condição ou
(EF05LP07) Identificar, em textos, o finalidade;
• Apresentar textos sem as conjunções,
uso de conjunções e a relação que
para serem lidos pelos alunos, fazendoestabelecem entre partes do texto:
os perceber a falta das conjunções, e
adição, oposição, tempo, causa,
compreender o uso adequado de cada
condição, finalidade.
uma, dando sentido ao que se lê;
• Trabalhar a produção textual
lacunada, para que as crianças
completem a partir de uma lista de
conjunções correspondentes ao sentido
do contexto.
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TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise
linguística/semiótica
(Ortografização)

Morfologia

CAMPO DA
VIDA
COTIDIANA

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Compreensão em leitura

• Preparar fichas com palavras e
questionar os alunos a forma
correta da escritas, diferenciando as
primitivas, derivadas e compostas,
bem como as derivadas por adição
de prefixo e de sufixo;
• Disponibilizar textos curtos
incompletos para que num desafio
(EF05LP08) Diferenciar palavras
de grupos, possa ser preenchido
primitivas, derivadas e compostas, e corretamente com as palavras
derivadas por adição de prefixo e de primitivas, derivadas e compostas,
sufixo.
e derivadas por adição de prefixo e
de sufixo;
• Montar um cartaz com duas
colunas, para que sejam coladas as
palavras corretas em cada uma, e
depois feito uma pesquisa no
dicionário do significado das
mesmas e expostos oralmente pelos
grupos para toda a turma.
• Visitar a biblioteca e selecionar
livros de jogos para fazer a leitura.
EF05LP09) Ler e compreender, com
• Escolher um jogo, ler e realizar na
autonomia, textos instrucional de
prática.
regras de jogo, dentre outros gêneros
• Relatar verbalmente sobre o jogo
do campo da vida cotidiana, de acordo
e suas regras.
com as convenções do gênero e
• Assistir vídeos de jogos e de
considerando a situação comunicativa
instruções de como fazer e
e a finalidade do texto.
manusear algum objeto.
• Disponibilizar guias de instruções.
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CAMPO DA
VIDA
COTIDIANA

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

CAMPO DA
VIDA
COTIDIANA

Produção de textos
(escrita compartilhada Escrita colaborativa
e autônoma)

CAMPO DA
VIDA
COTIDIANA

Escrita
(compartilhada e
autônoma)

Compreensão em leitura

Escrita colaborativa

(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.

• Disponibilizar um espaço de
leitura com os gêneros citados.
• Criar uma oficina de leitura
dividida em grupos por temas.
• Fazer registros sobre as
semelhanças e diferenças entre os
gêneros lidos.
• Trocar informações sobre o
gênero nas rodas de conversa
realizada em sala de aula.
(EF05LP11) Registrar, com
• Construir piadas,anedotas com
autonomia, anedotas, piadas e cartuns, materiais concretos expostos em
dentre outros gêneros do campo da
sala.
vida cotidiana, de acordo com as
• Trabalhar a dinâmica com os
convenções do gênero e considerando gêneros indicados na habilidades.
a situação comunicativa e a finalidade • Possibiliar momentos diversos
do texto.
para o registro das anedotas, piadas
e cartuns, dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana.
(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.
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• Formação da sala em grupos para
invenção de um jogo com suas
regras.
• Formular perguntas motivadoras
para introduzir, em um jogo, suas
regras.
• Produzir diferentes jogos com
suas regras e jogá-los em sala.
• Apresentar os jogos criados.

CAMPO DA
VIDA
COTIDIANA

Oralidade

Produção de texto oral

CAMPO DA
VIDA
COTIDIANA

Análise
linguística/semiótica
(Ortografização)

Forma de composição do
texto

CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Compreensão em leitura

• Propor oficina para construção de
algo criado pelos alunos, mostrando
(EF05LP13) Assistir, em vídeo
o passo-a-passo através de gravação
digital, a postagem de vlog infantil de
feita pelo celular ou outro meio
críticas de brinquedos e livros de
digital.
literatura infantil e, a partir dele,
• Realizar em sala de aula a
planejar e produzir resenhas digitais
apresentação dos vídeos feito pelos
em áudio ou vídeo.
alunos construídos nas oficinas.
• Produzir resenhas digitais em
áudio em sala de aula.
• Realizar Roda de conversa com
textos expostos na sala.
• Explicar cada tipo de texto em
(EF05LP14) Identificar e reproduzir,
seguida solicitar que o aluno
em textos de resenha crítica de
identificque e produza cada tipo de
brinquedos ou livros de literatura
texto exposto na habilidade.
infantil, a formatação própria desses
• Produzir, utilizando blocos de
textos (apresentação e avaliação do
anotações, vários tipos de textos e
produto).
apresentar para os colegas suas
produções identificadas a partir dos
exemplos vistos em sala.
(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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• Apresentar diferentes gêneros
campo político cidadão.
• Assistir vídeos sobre um dos
gêneros abordados para ser
debatido posteriormente.
• Organizar um mural com assuntos
de interesse da turma para
promover uma posterior análise de
estrutura e de conteúdo.

CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Compreensão em leitura

Produção de textos
(escrita compartilhada Escrita colaborativa
e autônoma)

(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 considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do
texto.
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• Disponibilizar diferentes fatos
para visualização da turma.
• Comparar os fatos nas diferentes
mídias.
• Refletir sobre a confiabilidade dos
fatos e fazê-los perceber a
responsabilidade da sociedade ao
divulgar as informações.
• Contruir coletivamente roteiro
para edição de uma reportagem
digital sobre temas de interesse da
turma, a partir de buscas de
informações, imagens, áudios e
vídeos na internet, de acordo com
as convenções do gênero e
considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do
texto.
• Possibilitar o trabalho em equipe e
solicitar que apresentem seus
roteiros em sala de aula.
• Propiciar atividades que utilizem
midias digitais para que possam
realizar a edição de uma
reportagem digital.

CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

Oralidade

Oralidade

(EF05LP18) Roteirizar, produzir e
editar vídeo para vlogs
argumentativos sobre produtos de
mídia para público infantil (filmes,
Planejamento e produção de desenhos animados, HQs, games etc.),
texto
com base em conhecimentos sobre os
mesmos, de acordo com as
convenções do gênero e considerando
a situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.

Produção de texto

• Apresentar os gêneros textuais,
indicados na habilidade, para
discutir sua estrutura.
• Escolher o tipo de texto para
executar sua produção.
• Editar o vídeo seguindo o roteiro
elaborado e publicá-lo nas mídias
da escola.

• Estimular a Interação entre os
alunos para discussão de um tema
em comum.
• Analisar as formas de acesso a
informação atualizada – jornais e
revistas falados, televisionados,
impressos, eletrônicos.
• Refletir vantagem/desvantagem
(EF05LP19) Argumentar oralmente
de cada veículo de informação.
sobre acontecimentos de interesse
• Exercitar a distinção entre fato e
social, com base em conhecimentos
sobre fatos divulgados em TV, rádio, opinião a partir da leitura de
mídia impressa e digital, respeitando manchetes e olho da notícia de
publicações jornalísticas.
pontos de vista diferentes.
• Mediar interações orais entre os
alunos para a troca de opiniões
sobre os assuntos da reportagem,
publicidade e propaganda
acompanhados de argumentos
contra e a favor da função de cada
um desses gêneros textuais
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CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

Análise
linguística/semiótica
(Ortografização)

CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

Análise
linguística/semiótica
(Ortografização)

CAMPO DAS
Leitura/escuta
PRÁTICAS
(compartilhada e
DE ESTUDO
autônoma)
E PESQUISA

Forma de composição dos
textos

(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.

Forma de composição dos
textos

(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.

Compreensão em leitura

(EF05LP22) Ler e compreender
verbetes de dicionário, identificando a
estrutura, as informações gramaticais
(significado de abreviaturas) e as
informações semânticas.
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• Exibir vídeos e buscar
desenvolver um olhar crítico sobre
filmes infantis, desenhos animados
etc .
• Trabalhar com resenhas críticas
escrita sobre filmes, desenhos
animados, HQs, games etc.
• Comparar informações
apresentadas nos vídeos e nas
resenhas críticas para que percebam
semelhanças e diferenças.
• Considerar simultaneamente
várias hipóteses e selecionar as que
são relevantes, buscando evidências
para confirmá-las.
• Apresentar diversos vloggers de
vlogs opinativos ou
argumentativos.
• Analisar a expressão facial e
corporal dos vloggers e refletir a
respeito do assunto abordado.
• Desenvolver um olhar
diferenciado e saudável a partir da
análise do cenário linguísticos de
vloggers de vlogs opinativos ou
argumentativos.
• Promover a partir do texto
pesquisa de palavras desconhecidas
pela turma.
• Ler e compreender a quantidade
de acepções de um verbete usando
dicionário e expondo esses

CAMPO DAS
Leitura/escuta
PRÁTICAS
(compartilhada e
DE ESTUDO
autônoma)
E PESQUISA

Imagens analíticas em textos

CAMPO DAS
Produção de textos
PRÁTICAS
(escrita compartilhada Produção de textos
DE ESTUDO
e autônoma)
E PESQUISA

(EF05LP23) Comparar informações
apresentadas em gráficos ou tabelas.

significados em cartazes.
• Utilizar como base uma música,
em seguida, ler e compreender o
sentido dos verbetes através do
dicionário para uma melhor
compreensão da canção.
• Interpretar reportagens que traz
gráficos e tabelas fazendo
comparações e reconhecendo as
mudanças ocorridas.
• Analisar um gráfico com
quantidade de alunos matriculados
na escola por ano e série escolar.
• Promover pesquisas com recortes
e colagens de gráficos e tabelas
encontrados em revistas, jornal para
estudos e análises dos índices.

• Desenvolver estratégias para que os
alunos realizem diversas entrevistas
sobre determinado tema.
(EF05LP24) Planejar e produzir texto • Coletar entrevistas, organizar
sobre tema de interesse, organizando exposições dos dados através de
vídeos, tabelas e gráficos.
resultados de pesquisa em fontes de
• Produzir textos tendo como fonte de
informação impressas ou digitais,
pesquisa a história de seu bairro ou
incluindo imagens e gráficos ou
comunidade, buscando descobrir fatos
tabelas, considerando a situação
que deram origem ao mesmo.
comunicativa e o tema/assunto do
• Organizar a coleta de dados,
texto.
apresentar na escola, através de vídeos,
tabelas, gráficos, peça teatral e etc.
• Promover exposição de entrevistas de
impressas ou digitais.
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CAMPO DAS
Produção de textos
PRÁTICAS
(escrita compartilhada Escrita autônoma
DE ESTUDO
e autônoma)
E PESQUISA

(EF05LP25) Planejar e produzir, com
certa autonomia, verbetes de
dicionário, digitais ou impressos,
considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto/finalidade do texto.

CAMPO DAS
Análise
PRÁTICAS
linguística/semiótica
DE ESTUDO
(Ortografização)
E PESQUISA

Forma de composição dos
textos
Adequação do texto às
normas de escrita

(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.

Forma de composição dos
textos
Coesão e articuladores

(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.

CAMPO DAS
Análise
PRÁTICAS
linguística/semiótica
DE ESTUDO
(Ortografização)
E PESQUISA
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• Trabalhar a partir do texto
palavras que os alunos
desconheçam e produzir cartazes de
verbetes.
• Produzir dicionário pessoal, em
que os alunos utilizarão o caderno
para organizarem os verbetes de
palavras desconhecidas, podendo,
inclusive, ilustrar.
• Propor atividade de construção de
verbete, com auxílio de dicionários.
• Promover atividade com textos
lacunados para que os alunos
completem com as devidas
pontuações.
• Propor atividades de produção de
textos coletivos utilizando os
conhecimentos linguíticos e
gramaticais estudados em sala de
aula conforme a habilidade.
• Realizar oficinas de redação com
os critérios necessários para o
desenvolvimento da habilidade.
• Fazer análise linguística , a partir
de aporte textual, identificando
pronomes anafóricos, bem como os
elementos que articulam as relações
de sentidos conforme habilidade.
• Propor atividades com textos
lacunados.
• Desenvolver atividade lúdica com
alunos para que formem frases

utilizando pronomes anafóricos e
articuladores de relação de sentido.

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Análise
linguística/semiótica
(Ortografização)

Forma de composição de
textos poéticos visuais

• Propiciar o desfrute de
ciberpoemas e minicontos.
• Analisar textos com recursos
multissemióticos, buscando
(EF05LP28) Observar, em
informações explícitas.
ciberpoemas e minicontos infantis em • Promover leitura coletiva de
mídia digital, os recursos
ciberpoemas e de minicontos
multissemióticos presentes nesses
infantis em mídia digital, utilizando
textos digitais.
recuso de projeção.
• Produzir um blog da turma na
internet para divulgação de
ciberpoemas e minicontos.

138

CAMPOS DE
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE
LINGUAGEM

TODOS OS
Leitura/escuta
CAMPOS DE (compartilhada e
ATUAÇÃO
autônoma)

TODOS OS
Leitura/escuta
CAMPOS DE (compartilhada e
ATUAÇÃO
autônoma)

TODOS OS
Leitura/escuta
CAMPOS DE (compartilhada e
ATUAÇÃO
autônoma)

LÍNGUA PORTUGUESA – 3º AO 5º ANO
OBJETOS DE
HABILIDADES
CONHECIMENTO

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

Decodificação/Fluência de
leitura

(EF35LP01) Ler e
compreender,
silenciosamente e, em
seguida, em voz alta, com
autonomia e fluência,
textos curtos com nível de
textualidade adequado.

• Estimular momentos de leitura silenciosa,
para que o aluno possa se concentrar no texto,
mesmo com dificuldades de compreensão
imediata.
• Dirigir a leitura silenciosa com buscas
específicas para informações explicítas.
• Realizar audiências de leitura com nível de
textualidade adequado.
• Promover Sarau de Leitura.

Formação de leitor

(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.

• Propiciar momentos para leituras de livros.
• Orientar leituras compartilhadas de livros.
• Realizar conversas de apreciação sobre o
livro lido ou ouvido, para que os alunos
compartilhem suas opiniões.
• Estimular à pesquisa em biblioteca, em
cantinho de leitura de livros, bem como em
plataformas digitais livros contextualizados
com assuntos debatidos em sala.

Compreensão

(EF35LP03) Identificar a
ideia central do texto,
demonstrando
compreensão global.
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• Analisar textos com o grupo fazendo
inferências orais sobre o
assunto/tema/personagens/intenções.
• Propor atividades, por escrito, com ênfase na
interpretação textual.
• Promover debates em sala de aula para o
desenvolvimento da compreensão global.

TODOS OS
Leitura/escuta
CAMPOS DE (compartilhada e
ATUAÇÃO
autônoma)

TODOS OS
Leitura/escuta
CAMPOS DE (compartilhada e
ATUAÇÃO
autônoma)

TODOS OS
Leitura/escuta
CAMPOS DE (compartilhada e
ATUAÇÃO
autônoma)

Estratégia de leitura

Estratégia de leitura

Estratégia de leitura

• Propiciar atividades para que os alunos leiam
o texto identificando o tema e o título
correlacionando-os.
• Desenvolver atividades com diversos
gêneros textuais para compreensão da ideia
(EF35LP04) Inferir
central.
informações implícitas nos
• Utilizar jogos, exemplo "Caça ao tesouro",
textos lidos.
tendo como aporte um gênero textual ou o
livre brincar, em que os alunos precisarão
inferir sobre informações implicitas nos
comandos do jogo.
(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.
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• Apresentar diferentes frases ou textos em
conformidades com a realidade da turma.
• Retirar do texto palavras desconhecidas e
pesquisar no dicionario o seu significado.
• Construir um painel expositor com diversas
palavras pesquisadas.
• Realizar leitura de texto e destacar algumas
palavras identificando substituições lexicais
(de substantivos por sinônimos) ou
pronominais (uso de pronomes anafóricos –
pessoais, possessivos, demonstrativos) que
contribuem para a continuidade do texto.
• Trabalhar atividades com textos
lacunados/enigmaticos relacionando com
pronomes conforme disposto na habilidade.
• Fazer lista de palavras sinônimas.

TODOS OS
Produção de textos
CAMPOS DE (escrita
ATUAÇÃO
compartilhada e
autônoma)

TODOS OS
Produção de textos
CAMPOS DE (escrita
ATUAÇÃO
compartilhada e
autônoma)

Construção do sistema
alfabético/Convenções da
escrita

(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
Construção do sistema
demonstrativos),
alfabético/Estabelecimento de
vocabulário apropriado ao
relações anafóricas na
gênero, recursos de coesão
referenciação e construção da
pronominal (pronomes
coesão
anafóricos) e articuladores
de relações de sentido
(tempo, causa, oposição,
conclusão, comparação),
com nível suficiente de
informatividade.
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• Apresentar um texto lacunado abordando a
concordância de acordo com os
conhecimentos linguísticos e gramaticais
abordados na habilidade.
• Reescrever o texto mudando o sentido das
frases através da pontução.
• Produzir um texto coletivo e retirar algumas
palavras para estudo da ortografia.

• Apresentar um filme, após assisti-lo, solicitar
que os alunos escrevam a historia usando os
recursos de referência da habilidade ;
• Apresentar frases formadas e elaborar um
texto usando os pronomes pessoais;
• Reescrever texto utilizando recursos de
referenciação.

TODOS OS
Produção de textos
CAMPOS DE (escrita
ATUAÇÃO
compartilhada e
autônoma)

TODOS OS
CAMPOS DE Oralidade
ATUAÇÃO

TODOS OS
CAMPOS DE Oralidade
ATUAÇÃO

Planejamento de
texto/Progressão temática e
paragrafação

Forma de composição de
gêneros orais

Variação linguística

(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 linguísticoexpressivas 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
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• Expor oralmente o assunto compreendido
sobre um texto paragrafado.
• Apresentar um texto para fazer a leitura
compreendendo a sua estrutura e o assunto de
cada parágrafo.
• Solicitar que os alunos organizem um texto
fatiado, observando as características do
gênero e percebendo o desenvolvimento
cronológico de cada texto explorado.
• Apresentar vídeos, em diferentes situações e
contextos comunicativos, e suas características
linguístico-expressivas e composicionais,
estipulados na habilidade;
• Identificar coletivamente as características
linguístico-expressivas, das composições
propostas na habilidade.
• Vivenciar uma narrativa do gênero oral
discursivo (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.).
• Apresentar canções com diferentes
variedades linguísticas;
• Construir cartazes com expressões regionais;
• Propiciar momentos de roda de conversa
para falar sobre a importância do respeito das
diferenças culturais.

respeitando as diversas
variedades linguísticas
como características do uso
da língua por diferentes
grupos regionais ou
diferentes culturas locais,
rejeitando preconceitos
linguísticos.

TODOS OS
Análise
Construção do sistema
CAMPOS DE linguística/semiótica
alfabético e da ortografia
ATUAÇÃO
(Ortografização)

(EF35LP12) Recorrer ao
dicionário para esclarecer
dúvida sobre a escrita de
palavras, especialmente no
caso de palavras com
relações irregulares
fonema-grafema.

TODOS OS
Análise
Construção do sistema
CAMPOS DE linguística/semiótica
alfabético e da ortografia
ATUAÇÃO
(Ortografização)

(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.

• Apresentar o dicionário e mostrá-los como
manusear;
• Listar palavras para pesquisá-las no
dicionário;
• Organizar pesquisas coletivas esclarecendo
as dúvidas na escrita das palavras, a partir do
uso do dicionário.
• Promover roda de conversa para que cada
aluno conte a sua historia e apresente algumas
palavras pesquisadas, conforme pedido na
habilidade .
• Indicar para o aluno livros para que faça a
leitura em casa com ajuda dos familiares e
assim possa perceber as palavras com h inicial
que não representa fonema.
• Trabalhar com jogos de memorização em
sala de aula para que os alunos identifiquem a
grafia de palavras de uso frequente nas quais
as relações fonema-grafema são irregulares e
com h inicial que não representa fonema.
• Apresentar textos em sala de aula para os alunos
memorizarem a grafia de palavras de uso frequente
para identificar as relaçoes fonema-grafema;
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TODOS OS
Análise
CAMPOS DE linguística/semiótica Morfologia
ATUAÇÃO
(Ortografização)

CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

Produção de textos
(escrita
compartilhada e
autônoma)

CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

Análise
Forma de composição dos
linguística/semiótica
textos
(Ortografização)

Escrita colaborativa

• Promover roda de conversa para que cada
aluno conte a sua historia e apresente algumas
palavras pesquisadas.
• Desenvolver atividades com textos
lacunados
• Expor cartazes ou outro recurso imagético
com frases e/ou pequenos textos, destacando
os pronomes conforme pedido na habilidade.
(EF35LP15) Opinar e
• Propiciar atividade de roda de conversa para
defender ponto de vista
que cada aluno exponha sua opinião sobre
sobre tema polêmico
determinado tema polêmico.
relacionado a situações
• Desenvolver atividade que possibilite a
vivenciadas na escola e/ou distribuição de temas polêmicos para que os
na comunidade, utilizando alunos exponham seus pontos de vista.
registro formal e estrutura • Possibilitar a escrita de uma redacão sobre
adequada à argumentação, uma noticia real ocorrida no bairro, através de
considerando a situação
vários comando ou questionamentos feitos
comunicativa e o
pelo professor.
tema/assunto do texto.
• Apresentar para os alunos diversas notícias,
(EF35LP16) Identificar e
manchetes, lides e corpo de notícias simples
reproduzir, em notícias,
para público infantil e cartas de reclamação
manchetes, lides e corpo de
(revista infantil), digitais ou impressos bem
notícias simples para
como a formatação e diagramação específica
público infantil e cartas de
de cada um desses gêneros, inclusive em suas
reclamação (revista
versões orais.
infantil), digitais ou
•Desenvolver atividades lúdicas com a
impressos, a formatação e
finalidade de explorar cada parte de texto,
diagramação específica de
conforme gêneros propostos na habilidade,
cada um desses gêneros,
para que eles identifiquem a estrutura e
inclusive em suas versões
reproduzam a formatação e a diagramação
orais.
específica de cada um deles.
(EF35LP14) Identificar em
textos e usar na produção
textual pronomes pessoais,
possessivos e
demonstrativos, como
recurso coesivo anafórico.
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• Possibilitar o acesso ao modelo de cada
gênero apresentado na habilidade e solicitar
que os alunos produzam uma nova versão, de
acordo com sua estrutura.

CAMPO DAS
Leitura/escuta
PRÁTICAS
(compartilhada e
DE ESTUDO
autônoma)
E PESQUISA

Pesquisa

(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

CAMPO DAS
PRÁTICAS
Oralidade
DE ESTUDO
E PESQUISA

Escuta de textos orais

CAMPO DAS
PRÁTICAS
Oralidade
DE ESTUDO
E PESQUISA

(EF35LP19) Recuperar as
ideias principais em
Compreensão de textos orais situações formais de escuta
de exposições,
apresentações e palestras.
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• Pesquisar, em diversos veículos de
comunicação, fenômenos sociais e naturais
recentes para apresentar à turma.
• Apresentar através de cartazes as
consequências do descarte inadequado do lixo.
• Desenvolver projetos específicos com temas
atuais, convidando também palestrantes para
explorar o assunto com a turma.
• Realizar Leitura de notícias fatos da
comunidade semanalmente.
• Promover feiras (culturais, de ciências) bem
como seminários com a turma sobre diversos
temas;
• Realizar saraus.

• Elaborar mapas de estudos;
• Produzir relatos pós aula de campo e
registra-los;
• Trabalhar com Fichamento;

CAMPO DAS
PRÁTICAS
Oralidade
DE ESTUDO
E PESQUISA

CAMPO
Leitura/escuta
ARTÍSTICO(compartilhada e
LITERÁRIO
autônoma)

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Planejamento de texto oral
Exposição oral

Formação do leitor literário

Formação do leitor
literário/Leitura
multissemiótica

(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.
(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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• Trabalhar a exposição de trabalhos, parte
visual, ( diagramação, imagens, tabelas e etc.),
bem como a escrita.
• Propiciar aos alunos a explicação de seus
trabalhos, buscando orienta-los, no
planejamento e roteiro de suas atividades.
• Reservar momentos na sala de aula para
fazer uma exposição de trabalhos feitos pelos
alunos.

• Fazer roda de leitura com os acervos da
literatura infantil.
• Realizar atividade de deleite com os alunos.
• Selecionar livro para trabalhar ficha de
leitura.

• Realizar um levantamento do conhecimento
prévio dos alunos sobre o texto;
• Promover uma roda de leitura para localizar
os diálogos;
• Apresentar diversos tipos de diálogos e
localizar as variedades linguisticas;

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Apreciação estética/Estilo

Textos dramáticos

Produção de textos
(escrita
compartilhada e
autônoma)

Escrita autônoma e
compartilhada

Produção de textos
(escrita
compartilhada e
autônoma)

Escrita autônoma e
compartilhada

(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.
(EF35LP24) Identificar
funções do texto dramático
(escrito para ser encenado)
e sua organização por meio
de diálogos entre
personagens e marcadores
das falas das personagens e
de cena.
(EF35LP25) 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
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• Mostrar textos diversificados para possibiltar
a leitura coletiva e destacar as aliterações.
• Realizar leitura continuada percebendo as
rimas.
• Destacar no texto apresentado a divisão dos
versos,estrofes e refrões, bem como
demonstrar os efeitos de sentidos.
• Promover uma roda de leitura para
selecionar o texto a ser explorado
• Realizar a leitura do texto escolhido
enfatizando os diálogos
• Dramatizar texto estudado observando os
dialogos entre personagens e marcadores das
falas das personagens e de cena de cada
equipe.
• Apresentar sequência de uma história,
observando o sentido do texto (tempo, espaço
e a fala de personagens);
• Construir coletivamente uma história
sequenciada, abordando o que orienta a
habilidade;
• Expor a história descrita pelos alunos
coletivamente, refeletindo com a turma sobre
o sentido do texto, e marcadores de tempo,
espaço e de fala de personagens.
• Apresentar diferentes narrativas ficcionais
para serem lidas com autonomia;
• Identificar na leitura dos textos os elementos
da estrutura narrativa: enredo, tempo, espaço,
personagens, narrador e a construção do
discurso indireto e discurso direto;

da estrutura narrativa:
enredo, tempo, espaço,
personagens, narrador e a
construção do discurso
indireto e discurso direto.

Produção de textos
(escrita
compartilhada e
autônoma)

Escrita autônoma

Oralidade

Declamação

Análise
Formas de composição de
linguística/semiótica
narrativas
(Ortografização)

• Trabalhar as características de um texto
ficcional através na escrita autônoma,dando
subsídios para que o aluno desenvolva a
habilidade.

•Analisar a estrutura dos textos, através da
leitura coletiva;
• Promover o uso de jogos de palavras,
explorando rimas, sons, recursos visuais e
sonoros.
•Expor um varal de textos em versos,
explorando rimas, sons e jogos de palavras,
imagens poéticas (sentidos figurados) e
recursos visuais e sonoros;
•Escolher com a turma um poema semanal,
para que o mesmo seja apresentado de
diversas formas jogral, dupla, trio, teatro .
• Criar um ambiente literário na sala de aula,
dividindo diversas poesias em caixas ou outro
(EF35LP28) Declamar
suporte classificando-as por temáticas
poemas, com entonação,
(natureza, animais, profissões...) para que
postura e interpretação
cotidianamente os alunos escolham um poema
adequadas.
e declamem.
• Promover o dia do " Poeta", neste dia os
alunos deverão estar com suas poesias prontas
e estudadas para apresentar de forma
dinâmica.
(EF35LP29) Identificar,
• Praticar cotidianamente a hora da leitura,
em narrativas, cenário,
com diversos suportes: livros paradidáticos,
personagem central,
revistas, poesias, notícias ... Finalizar com a
conflito gerador, resolução roda de conversa, sobre a interpretação e
e o ponto de vista com base estrutura da leitura escolhida. • Produzir jogos
(EF35LP27) Ler e
compreender, com certa
autonomia, textos em
versos, explorando rimas,
sons e jogos de palavras,
imagens poéticas (sentidos
figurados) e recursos
visuais e sonoros.
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no qual histórias são
narradas, diferenciando
narrativas em primeira e
terceira pessoas.

Análise
linguística/semiótica Discurso direto e indireto
(Ortografização)

(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.

Análise
Forma de composição de
linguística/semiótica
textos poéticos
(Ortografização)

(EF35LP31) Identificar,
em textos versificados,
efeitos de sentido
decorrentes do uso de
recursos rítmicos e sonoros
e de metáforas.
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com fichas correspondentes a perguntas e
respostas, feitos previamente, sobre os textos
que serão abordados na aula.
• Promover o jogo "fábrica de contos", os
alunos recebem envelopes com elementos que
compõem uma história e complementam com
suas narrativas, as intervenções necessárias
são feitas pelo professor.
• Apresentar textos com discurso indireto e
direto.
• Expor oralmente os textos apresentados
transformando os discursos indireto em direto
e vice-versa.
• Identificar os sentidos dos verbos de
enunciação nas falas das personagens e nas
falas do narrador.
• Apresentar textos versificados, identificando
a dimensão rítmica e sonora;
• Selecionar poemas/cordéis/trava-línguas/
conto de repetição, destacando os efeitos de
sentido;
• Trabalhar a estrutura, espaçamento e os
elementos repetidos do texto.

CAMPOS DE
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE
LINGUAGEM

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º AO 5º ANO
OBJETOS DE
HABILIDADES
CONHECIMENTO

(EF15LP01) Identificar a função social
de textos que circulam em campos da
vida social dos quais participa
TODOS OS
Leitura/escuta
Reconstrução das
cotidianamente (a casa, a rua, a
CAMPOS DE (compartilhada e condições de produção comunidade, a escola) e nas mídias
ATUAÇÃO
autônoma)
e recepção de textos
impressa, de massa e digital,
reconhecendo para que foram
produzidos, onde circulam, quem os
produziu e a quem se destinam.

TODOS OS
Leitura/escuta
CAMPOS DE (compartilhada e Estratégia de leitura
ATUAÇÃO
autônoma)

(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.
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ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS
• Organizar cartazes junto com os alunos,
pesquisando textos, do campo da vida social;
• Propor uma dinamica para que os alunos
escolham, leiam e identifiquem o gênero e a
função social do texto lido;
• Apresentar e analisar coletivamente os
textos dos gêneros indicados na habilidade,
considerando sua função social, onde
circulam, quem os produziu e a quem se
destinam.

• Mostrar um gênero e questionar sobre o
conhecimento prévio da turma;
• Fazer leitura do gênero, verificando as
hipóteses propostas pela turma;
• Identificar no texto lido os elementos
abordados na habilidade;
• Fazer a predição de um livro ou de um
texto, do gênero indicado na habilidade,
considerando a apresentação da capa, do
indice, prefácio, autor, ilustrador, biografia;

TODOS OS
Leitura/escuta
CAMPOS DE (compartilhada e Estratégia de leitura
ATUAÇÃO
autônoma)

(EF15LP03) Localizar informações
explícitas em textos.

• Apresentar textos e realizar leitura coletiva
destacando e identificando informações
solicitadas;
• Realizar a antecipação da leitura
(título/autor/suporte/data de publicação), do
texto que será estudado;
• Destacar as principais informações do texto
estudado.

• Apresentar textos multissemióticos para
(EF15LP04) Identificar o efeito de
trabalhar a relação texto-imagem;
TODOS OS
Leitura/escuta
sentido produzido pelo uso de recursos • Identificar o efeito gráficos visuais nos
CAMPOS DE (compartilhada e Estratégia de leitura
expressivos gráfico-visuais em textos textos estudados;
ATUAÇÃO
autônoma)
multissemióticos.
• Interpretar diferentes textos
multissemióticos para compreender como sua
composição interferir no sentido pretendido.
(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do • Completar diversos tipos de textos
professor, o texto que será produzido, lacunados, considerando os gêneros; •
considerando a situação comunicativa, Promover com os alunos momentos literários
os interlocutores (quem escreve/para em sala ou em outro ambiente, para que os
quem escreve); a finalidade ou o
mesmos, escolham um livro preferido e
propósito (escrever para quê); a
façam a releitura e a reescrita de um
Produção de
TODOS OS
circulação (onde o texto vai circular); capítulo,ou do livro completo, considerando
textos (escrita
CAMPOS DE
Planejamento de texto o suporte (qual é o portador do texto); os níveis de aprendizagem; • Embaralhar
compartilhada e
ATUAÇÃO
a linguagem, organização e forma do diversas palavras ou frases previamente
autônoma)
texto e seu tema, pesquisando em
planejadas pelo professor, para que os alunos,
meios impressos ou digitais, sempre
organizem e montem diversos textos
que for preciso, informações
considerando os gêneros e sua estrutura
necessárias à produção do texto,
gramatical;
organizando em tópicos os dados e as • Apresentar alguns textos dos gêneros
fontes pesquisadas.
propostos, considerando sua situação
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comunicativa, para que seja escolhido pela
turma qual será produzido.

Produção de
TODOS OS
textos (escrita
CAMPOS DE
compartilhada e
ATUAÇÃO
autônoma)

Produção de
TODOS OS
textos (escrita
CAMPOS DE
compartilhada e
ATUAÇÃO
autônoma)

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.

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.
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•Promover roda de leitura e conversas para
expor e debater os textos produzidos pela
turma;
•Corrgir coletivamente o texto produzido pela
turma ;
• Organizar a turma em equipe, distribuir
diversos textos, para realizar, com a ajudo do
professor, a releitura, revisão e correção dos
textos da equipe oposta.
• Fazer leitura e ilustração do texto criado
pela turma;
• Construir coletivamente o final do texto
trabalhado;
• Realizar um concurso para escolha da
melhor ilustração do texto;
• Editar o texto finalizando com uma
apresentação.

TODOS OS
Produção de
CAMPOS DE textos (escrita
ATUAÇÃO
compartilhada e
autônoma)

TODOS OS
CAMPOS DE Oralidade
ATUAÇÃO

TODOS OS
CAMPOS DE Oralidade
ATUAÇÃO

TODOS OS
CAMPOS DE Oralidade
ATUAÇÃO

Utilização de
tecnologia digital

(EF15LP08) Utilizar software,
inclusive programas de edição de
texto, para editar e publicar os textos
produzidos, explorando os recursos
multissemióticos disponíveis.

Oralidade
pública/Intercâmbio
conversacional em
sala de aula

(EF15LP09) Expressar-se em
situações de intercâmbio oral com
clareza, preocupando-se em ser
compreendido pelo interlocutor e
usando a palavra com tom de voz
audível, boa articulação e ritmo
adequado.

Escuta atenta

(EF15LP10) EScutar com atenção,
falas de professores e colegas
formulando perguntas pertinentes ao
tema e solicitando esclarecimentos
sempre que necessário.

Aspectos não
linguísticos
(paralinguísticos) no
ato da fala

(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.
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• Apresentar software para fazer a edição de
textos;
• Produzir um texto coletivamente para ser
publicado;
• Editar o texto produzido usando o software
adequado e diagramá-lo para publicação.
• Fazer uma mostra cultural com
apresentação de trabalhos pela turma;
• Expor vídeos que mostram apresentações
oral de trabalhos; •Criar grupos de estudos
para apresentações culturais; • Promover
conversa e entrevistas entre alunos;
• Planejar e executar apresentações em feiras
culturais.
• Estimular a atenção através de fala pausada
e entonação baixa.
Realizar jogos de mímicas (nomes de filmes,
músicas e livros).
• Criar uma história em que todos participem
acrescentando e retomando informações.
• Incentivar a participação dos alunos na
formulação de perguntas, partindo da leitura
de um texto, esclarecendo as dúvidas sempre
que necessário.
• Fazer uma entrevista de um assunto
pertinente ao cotidiano escolar;
•Apresentar um assunto polêmico, de
interesse da turma para ser discutido em sala,
criando um ambiente de debate, fala e escuta;
• Propor um seminário de um assunto de
interesse comum.

TODOS OS
CAMPOS DE Oralidade
ATUAÇÃO

TODOS OS
CAMPOS DE Oralidade
ATUAÇÃO

CAMPO DA
VIDA
COTIDIANA

Características da
conversação
espontânea

Relato oral/Registro
formal e informal

(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.).

(EF15LP14) Construir o sentido de
Leitura/escuta
histórias em quadrinhos e tirinhas,
Leitura de imagens em
(compartilhada e
relacionando imagens e palavras e
narrativas visuais
autônoma)
interpretando recursos gráficos (tipos
de balões, de letras, onomatopeias).
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• Dinâmica de mímica;
• Brincadeira para descobrir quem é o
maestro da vez;
• Trabalhar um texto enigmático;

• Realizar rodas de conversas com atividades
de interpretação de textos;
• Incentivar a escolha de livros na biblioteca
ou no cantinho da leitura;
• Propor sarau de leitura;

• Expor em sala diversos exemplares de gibis;
• Identificar a estrutura da história em
quadrinhos e tirinhas;
•Criar histórias em quadrinhos e tirinhas ;
•Apresentar as historias criadas pela turma;

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

(EF15LP15) Reconhecer que os textos
literários fazem parte do mundo do
Leitura/escuta
imaginário e apresentam uma
Formação do leitor
(compartilhada e
dimensão lúdica, de encantamento,
literário
autônoma)
valorizando-os, em sua diversidade
cultural, como patrimônio artístico da
humanidade.
(EF15LP16) Ler e compreender, em
colaboração com os colegas e com a
Leitura/escuta
ajuda do professor e, mais tarde, de
Leitura colaborativa e
(compartilhada e
maneira autônoma, textos narrativos
autônoma
autônoma)
de maior porte como contos
(populares, de fadas, acumulativos, de
assombração etc.) e crônicas.

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Leitura/escuta
Apreciação
(compartilhada e
estética/Estilo
autônoma)

(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.

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Leitura/escuta
Formação do leitor
(compartilhada e literário/Leitura
autônoma)
multissemiótica

(EF15LP18) Relacionar texto com
ilustrações e outros recursos gráficos
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• Apresentar diferentes textos literários;
• Escolher um texto dentro do campo artístico
literário para leitura coletiva e individual;
• Propor a dramatização um texto estudado
em sala de aula.
• Apresentar diferentes textos narrativos;
• Escolher dentre esses um de maior interesse
da turma para leitura coletiva e interpretação;
• incentivar o reconto oral de um dos textos
escolhidos pela turma.
• Organizar um mural para expor diversos
poemas visuais e concretos;
• Observar os poemas visuais e concretos,
identificando os efeitos de sentido criados
pelo formato de cada texto;
• Realizar uma votação para mostrar os
poemas preferidos pela turma.
• Promover roda de leitura de histórias
formadas apenas por imagens e, a partir
disso, incentivar a criação de textos escritos;
• Desenvolver atividades de construção de
história, a partir de imagens ou objetos;
• Propiciar atividades lúdicas, onde as
crianças relacionem texto com imagens e
outros recursos gráficos.

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Oralidade

Contagem de histórias (EF15LP19) Recontar oralmente, com • Realizar contações de histórias;
e sem apoio de imagem, textos
• Sortear contações escolhidas pela turma,
literários lidos pelo professor.
elaborar um roteiro para o reconto oral e
ensaiar a apresentação;
• Trabalhar com sequência de imagens para
estimular a leitura e a dramatização desse
gênero em sala de aula.
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9.2 - COMPONENTE CURRICULAR: ARTES
Maria Carmenúsia Brito Saraiva
A Arte no ensino fundamental é considerada de extrema relevância na formação dos
alunos, quando promove o pensamento artístico e a percepção, considerados essenciais para o
processo de formação. Portanto, ensinar e aprender arte são desenvolver, progressivamente,
um percurso de criação pessoal, ou seja, alimentado pelas influências mútuas significativas
que o aluno realiza com todos os educandos que trazem informações relacionadas para o
processo de aprendizagem.
A Arte é um componente curricular que na contemporaneidade vem sendo discutido
de forma que permita a ressignificação do ensino aprendizagem, a mesma está classificada em
artes visuais, dança, música e o teatro, com o objetivo de articular saberes referentes às
produções artísticas que abrangem aprendizados para que o aluno possa usar sua capacidade
criativa, desenvolver aptidões para interpretar a arte, produzir, construir, externar e pensar
sobre as diversas formas artísticas. Neste processo, o aluno também poderá desenvolver sua
sensibilidade no fazer artístico, expressar seu pensamento através da arte, além de manifestar
emoções e formas de expressão no processo de aprendizagem em Arte.

Nessa perspectiva, a arte na escola tem uma função importante a cumprir.
Ela situa o fazer artístico dos alunos como fato humanizador, cultural e
histórico, no qual as características da arte podem ser percebidas nos pontos
de interação entre o fazer artístico dos alunos e o fazer dos artistas de todos
os tempos, que sempre inauguram formas de tornar presente o inexistente.
Não se trata de copiar a realidade ou a obra de arte, mas sim de gerar e
construir sentidos. (PCNs- Artes, 1998, p.35).

A Arte propicia intercâmbio entre culturas e favorece o reconhecimento de
similaridades e diferenças entre elas, ou seja, o componente curricular corrobora, ainda, para a
troca de apreciações dos alunos. Somente a arte desenvolve determinadas áreas do
conhecimento, como a percepção visual, ou seja, toda a sensação interior de conhecimento
aparente, resultante de um estímulo ou de uma impressão luminosa registrada pelos olhos e a
percepção auditiva que se refere ao processo de construção da representação mental
provocada por um estímulo sonoro, desde meros ruídos à música e à complexidade da fala, a
expressão corporal, além da reflexão. No momento em que são exercidas essas práticas
157

artísticas, o fascínio que o sujeito tem e o leva a novas compreensões com a complexidade do
mundo, favorecer também o respeito às diferenças e o diálogo intercultural, importantes para
o exercício da cidadania.
Nesse sentido, a aprendizagem de Arte precisa alcançar a experiência e a vivência
artística como prática social, permitindo que os alunos sejam protagonistas e criadores, pondo
em prática sua criatividade, e habilidades em diversas áreas, as quais possuam afinidades, ou
simplesmente buscar conhecimentos nas outras áreas da arte.
(...) entendimento sobre os conteúdos, materiais e técnicas com os quais se
esteja trabalhando, assim como a compreensão destes em diversos momentos
da história da arte, inclusive a arte contemporânea. Para tanto, a escola,
especialmente nos cursos de Arte, deve colaborar para que os alunos passem
por um conjunto amplo de experiências de aprender e criar, articulando
percepção, imaginação, sensibilidade, conhecimento e produção artística
pessoal e grupal. (PCNs- Artes, 1998, p.63).

A prática artística permite o compartilhamento de conhecimentos e de produções
entre os alunos por meio de apresentações, saraus, espetáculos, concertos, recitais,
intervenções e outras apresentações e eventos artísticos e culturais, podendo os mesmos
acontecer na escola ou em outros locais.
O conhecimento em Arte leva os alunos a experimentar, desenvolver e perceber
novos processos e procedimentos produzidos e acumulados ao longo do tempo como na
Dança, ou seja, os alunos podem, através da dança, reforçar laços de amizade e desta forma
trabalhar e conhecer melhor o grupo, assim como conhecer a si próprios de outro modo,
dando importância à questão da autoestima.
Já a Música e o Teatro contribuem para que o aluno possa fazer a contextualização
dos conhecimentos e das práticas artísticas. Integra os conhecimentos e as experiências
artísticas do aluno para produzir processos e produtos artísticos e culturais, nos diversos
tempos históricos e contextos sociais, que têm a expressão visual como elemento de
comunicação. Enquanto a Dança se constitui como prática artística pelo pensamento e
sentimento do corpo, a Música é a expressão artística que se concretiza por meio dos sons,
que ganham forma, sentido e significado. Já o Teatro tenta a experiência artística
multissensorial de encontro com o outro em performance.
Ainda que, na BNCC, as linguagens artísticas das Artes visuais, da Dança, da
Música e do Teatro sejam consideradas em suas especificidades, sabemos que as experiências
158

e vivências dos alunos em sua relação com a Arte não acontecem de forma quebrada, mas sim
associada outros componentes curriculares. Assim, podemos afirmar que a componente Arte
no Ensino Fundamental articula manifestações culturais de tempos e espaços diversos,
vinculados ao ponto de vista histórico, social e político levando o aluno a desenvolver
entendimento dos costumes e valores constituintes das culturas observando a diversidade de
povos local. Assim ao longo das várias etapas do Ensino Fundamental, os alunos devem
expandir os conhecimentos por meio da reflexão sensível, imaginativa e crítica sobre os
conteúdos artísticos e seus elementos constitutivos e também sobre as experiências de
pesquisa, invenção e criação.
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ARTE 1º ANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

Arte visual

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Contextos e práticas

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS (HABILIDADES e
COMPETÊNCIAS )

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.

● Apreciação e reprodução de imagens através de fotografia, de figuras
depois de assistir um vídeo, realizar o autorretrato levando as crianças a
visualizarem a própria imagem através do espelho ou de sua própria foto,
objetivando o desenvolvimento visual, intelectual e cognitivo do aluno.
● Exibição de vídeos e imagens de diferentes manifestações artísticas e
históricas locais, observando a diversidade cultural do município de
Caucaia, para construção de painéis de acordo com a subdivisão em
regiões, além de estudar as características dos indígenas e quilombolas,
através de histórias contadas pelo professor.
● Conhecer as manifestações religiosas através de fotos, reportagens, vídeos
utilizando:
1-Textos curtos de acordo com o nível da turma, com gravuras, além
de orientações por parte do professor com o objetivo de estimular a
participação do aluno de forma colaborativa para melhor compreensão
do assunto em estudo através de uma roda de conversa.
2- Análise de imagens de diversos tipo de fotografias relacionadas as
localidades do município levando o alunado a comentar sobre suas
viagens, com a famílias, comentar os pontos turísticos visitados.
3- apresentar outras fotografia relacionadas a moda infantil e estimular
a análise das imagens pelas crianças, objetivando a participação de
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todo no processo de interpretação das mesmas através da prática da
oralidade de forma a explanar seu entendimento e seu sentimentos
para que haja amplo debate por todos os alunos a respeito da
apresentação das imagens, além da prática da oralidade deverá ser
realiza a construção de atividades através de desenhos, pinturas e
painéis coletivos.

Elementos da
linguagem

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

● Reconhecimento e utilização dos elementos da linguagem visual. As
formas em artes visuais são constituídas por pontos, linhas, planos, cores,
que chamamos de elementos da linguagem visual. Ao combiná-los entre
si, podemos criar imagens.
● Realizar atividades utilizando palitos para construção de figuras de
diversas formas geométricas, e abstratas, para que o aluno possa
apresentar de forma oral.
● Construção de figuras utilizando as forma geométricas.
● Realizar a literatura do paradidático para o trabalho com as figuras
geométricas, é a história do livro “Clact...Clact...Clact...”, das autoras
Liliana Iacocca e Michele Iacocca, Editora Ática. Ele possibilita um
trabalho interdisciplinar, permitindo o diálogo entre os conteúdos de
Matemática e Língua Portuguesa, por meio da exploração das formas
geométricas e do trabalho com a leitura e a escrita, em uma ação artística.
● Organizar a atividade de sobreposição de formas geométricas de medidas
equivalentes, para reconhecer a quantidade de imagens que podem formar
outras, como: triângulos na construção de trapézio.
● Identificar, comparar, modelar, descrever e classificar as formas planas
com especial atenção ao quadrado, retângulo, círculo e triângulo.
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Matrizes estéticas e
culturais

Arte visual

Materialidades

(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,

● Apresentação de slides das manifestações artísticas do município, com a
fala do professor para as devidas orientações, objetivando incentivar a
participação do aluno falando da sua experiência com relação às
manifestações culturais locais ou suas dúvidas.
● Organizar painéis, com imagens das manifestações culturais locais de
acordo com as data de referência de cada evento.

● Desenvolver atividades de artes reutilizando materiais recicláveis
diversos como: garrafas pet, caixas, e outros, com o objetivo de
conscientização da preservação da natureza.
● Construir painéis com materiais recicláveis, buscando organizar uma
paisagem relacionada ao município, onde o aluno irá fazer sua exposição
oral relacionada ao painel construído.
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instrumentos, recursos e
técnicas convencionais e não
convencionais.

● Exibir vídeos ensinando a construção de brinquedos com o uso de
materiais recicláveis.
● Experimentar, conhecer e manusear diversos materiais objetivando a
construção de atividades envolvendo a colagem e construção de
esculturas, brinquedo, favorecendo a utilização de diversos materiais e
formas de expressão artística.

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

● Desenvolver construção de painéis representando as regiões do município
utilizando diversos materiais.
● Criação artística de forma coletiva com objetos não convencionais
objetivando o brincar com materiais não estruturados para possibilitar o
desenvolvimento da inteligência, a oportunidade da criança explorar suas
habilidades criativas relacionadas com aprendizagens já consolidadas.
● Apresentar recursos tecnológicos através de vídeos, imagens e desenhos
feitos pelas crianças de forma orientada utilizando as expressões artística
sobre a própria criação.
● Proporcionar às crianças momentos que envolvam apreciação oral de
objetos artísticos construídas pelas mesma, a fim de despertar a
sensibilidade artística, a oralidade e autonomia na sua forma de se
expressar com criatividade, e conhecimento histórico das atividades
realizadas.

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

Arte visual

Contextos e práticas

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.

(EF15AR09) Estabelecer
relações entre as partes do
corpo e destas com o todo

● Apresentar vídeos e imagens de pessoas realizando artesanato e
curadores, depois realizar atividades orais com explicações, buscando a
participação dos alunos.
● Desenvolver atividades com apresentação de artes locais, evidenciado a
cultura local.
● Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, do
município, com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de
perspectivas no contato com diferentes manifestações artístico cultura.
● Pesquisar a origem da cultura local, nas artes, música, artesanato,
culinária e seus vínculos com população na organização da vida cultural
coletiva e individual.
●

●

Desenvolver atividades corporais que caracterizam o movimento de
força, espaço, tempo e fluência, de forma que possam se entendidos
como uma reelaboração estética gestual do cotidiano humano.
Desenvolver movimentos realizados pelos animais a partir da
apresentação de imagens, indagando como cada um se comporta diante
da natureza.

● Desenvolver estratégias para se trabalhar com a linguagem da dança
utilizando cantigas de roda ou brincadeiras cantadas, para que dessa forma
o alunado possa dramatizar a música ou brincadeira, explorando a
qualidade dos movimentos de acordo com a sua interpretação criativa.
● Desenvolver atividade relacionada ao movimentos dos animais, onde o
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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.

Dança
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.

aluno possa demonstrar: a)movimentos lentos como: rolar no chão, se
rastejar,; b)movimentos rápidos como caçando uma presa, fugindo de um
caçador; c)movimentos moderados com andar lentamente pela floresta;
● Organizar movimentos de dança a partir dos movimentos dos animais.

● Desenvolver uma roda de conversa sobre as danças típicas do município,
procurando conhecer as experiências de cada aluno, solicitando que cada
um apresente os movimentos de dança de acordo com a sua interpretação.
● Apresentar vídeos de danças relacionadas com as experiências dos alunos
como: danças folclóricas, dança indígena, danças afro-brasileira, danças
de músicas infantis e outras, de modo que as crianças possam depois
desenvolver atividades realizando movimentos relacionados com cada
tipo de musical de forma espontânea.
● Realizar brincadeiras de roda, usando diferentes movimentos com o corpo
ao contexto da própria música.

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

Contexto e práticas

Música

Elementos da
linguagem

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

(EF15AR14) Perceber e
explorar os elementos

● Executar músicas infantis, para que as crianças sejam capazes de ouvir,
aprender e identificar o sentido dos sons, compreender a mensagem da
música, levando a criança a ter interesse naquilo que está ouvindo.
● Desenvolver através da música interação da crianças umas com as outras,
o despertar de sensações diversas, além de fazer da música uma das
formas de linguagem, facilitar a aprendizagem e instigar a memória das
crianças.

● Desenvolver atividades musical para promover atividades onde haja a
audição, a produção e a fruição dos sons, para que possam interagir e
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constitutivos da música (altura,
expressar-se e comunicar-se, através de uma linguagem que apresenta a
intensidade, timbre, melodia,
todos a possibilidade de aprender e desenvolver habilidades orais e
ritmo etc.), por meio de jogos,
motoras através da música e dos sons.
brincadeiras, canções e
● Desenvolver atividades com música para para explorar ritmo melodia e
práticas diversas de
timbre por meio de brincadeiras e jogos infantis.
● Desenvolver estudo do vocabulário das músicas apresentadas às crianças
composição/criação, execução
para ampliação do quantitativo de palavras e treinos através da oralidade
e apreciação musical.
das mesmas com atividades de canto.

Materialidades

Notação e registro
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.

● Desenvolver atividades rítmicas utilizando exercícios motores como
palmas, com os pés, movimentos corporais como andar, correr, rolar,
balançar de acordo com o ritmo apresentado.
● Treinar a percepção auditiva, desenvolvendo a compreensão das estruturas
musicais, utilizando diversos elementos que produzam sons .

(EF15AR16) Explorar
diferentes formas de registro

● Desenvolver atividades para que as crianças
possam escutar e
movimentar-se de acordo com a fonte sonora, que deve ser produzida em
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Música

musical não convencional
diferentes lugares, na sala ou área externa e as crianças se movimento na
(representação gráfica de sons,
direção em que o som está sendo produzido.
partituras criativas etc.), bem
● Desenvolver atividades que as crianças possam construir uma partitura de
como procedimentos e técnicas
música com símbolos de sua compreensão, como símbolos ou desenhos
de registro em áudio e
relacionados a mesma.
audiovisual, e reconhecer a
notação musical convencional.

Processos de criação

(EF15AR17) Experimentar
improvisações, composições e
sonorização de histórias, entre
outros, utilizando vozes, sons
corporais e/ou instrumentos
musicais convencionais ou não
convencionais, de modo
individual, coletivo e
colaborativo.

● Construção de instrumentos musicais a partir de materiais recicláveis.
● Desenvolver atividades musicais com os instrumentos musicais
construídos pelas crianças.
● Trabalhar a identificação dos sons dos instrumentos construídos pelas
crianças.
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Contexto e práticas

(EF15AR18) Reconhecer e
apreciar formas distintas de
manifestações do teatro
presentes em diferentes
contextos, aprendendo a ver e
a ouvir histórias dramatizadas
e cultivando a percepção, o
imaginário, a capacidade de
simbolizar e o repertório
ficcional.

Teatro

Elementos da
linguagem

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

● Desenvolver atividades que leve o aluno a observar e perceber diversas
formas de exteriorização de gestos, pensamentos, entonação de voz,
expressão facial demonstrando os diversos sentimentos relacionados ao
convívio com a família, com os colegas de sala de aula como também as
presentes no cotidiano, como atividade para exercitar as expressões faciais
● Desenvolver atividade de leitura para que o aluno possa assimilar a
capacidade de ouvir histórias diversas e depois aprender a dramatizar
desenvolvendo e prática e a habilidade de desenvolver expressões faciais
de acordo com o contexto da história durante a apresentação e
dramatização das mesmas.
● Buscar a construção de repertório que valorize a diversidade cultural
local estimulando o interesse e a capacidade de conhecer e representar de
forma teatral as diversas festividades locais

● Realizar atividades de dramatização que os alunos possam treinar de forma
varia a entonação da voz tendo manifestar diversos sentimentos, como:
raiva, felicidade, alegria, preocupação e outros.
● Desenvolver atividades de narrativas com os alunos para que possam
observar o tempo e a sincronização das vozes de um personagem para o
outro.

Processos de criação
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Processo de criação

(EF15AR20) Experimentar o
● Desenvolver atividades de representação teatral levando o alunado a
trabalho colaborativo, coletivo
desenvolver movimentos relacionados a ações de comandos em que os
e autoral em improvisações
mesmos devem realizar de forma coletiva interagindo com o coleguinha
teatrais e processos narrativos
como andar imitando animais e suas vozes, fazer movimentos circulares de
criativos em teatro, explorando
modo que as crianças estejam todas de mão dadas formando caracóis,
desde a teatralidade dos gestos
obedecendo ao comando de mudar de direção.
e das ações do cotidiano até
● Realizar imitação de de animais realizando ao mesmo tempo os
elementos de diferentes
movimentos que os mesmos fazem.
matrizes estéticas e culturais.
● Organizar encenações improvisadas após uma contação de história, onde
cada cria escolhe seu personagem e representa o mesmo a sua maneira.
● Desenvolver atividades teatrais para apresentar a cultura local do
município.
(EF15AR21) Exercitar a
● Realizar atividades em que envolvam a diversidade étnica racial através da
imitação e o faz de conta,
cultura como: danças indígenas, festas africanas, eventos relacionados à
resinificando objetos e fatos e
religião do quilombola, do índio, do africano e da cultura local.
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
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de um personagem teatral,
discutindo estereótipos.

(EF15AR23) Reconhecer e
experimentar, em projetos
temáticos, as relações
processuais entre diversas
linguagens artísticas.

● Desenvolver atividades relacionadas a ações teatrais fazendo uso dos
recursos tecnológicos, apresentando diversos vídeos de peças infantis
teatrais para que as possam observar diversas linguagens e formas de
apresentação.

Artes integradas

Teatro

(EF15AR24) Caracterizar e
experimentar brinquedos,
brincadeiras, jogos, danças,
canções e histórias de
diferentes matrizes estéticas e
culturais.

● Desenvolver oficinas de criação de brinquedos com materiais recicláveis,
procurando envolver os mesmos com histórias relacionados ao mesmo.
● Apresentar músicas de roda com características da infância para trabalhar a
música, a oralidade, a expressão corporal e outras formas de interpretação.
●

(EF15AR25) Conhecer e
● Desenvolver atividades envolvendo conhecimentos relacionados
valorizar o patrimônio cultural,
Patrimônio Cultural material, levando o alunado a conhecer os bens
material e imaterial, de
naturais do município como vegetação, lagos, fauna e flora, através de
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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.

imagens, vídeos ou visitas em loco quando possível.
● Levar o alunado a conhecer o Patrimônio Cultural imaterial através de
pesquisas, apresentações de imagens, vídeos relacionado às crenças, às
manifestações artísticas culturais locais de acordo com as culturas étnicos
raciais locais.
● Desenvolver atividades de artes a relacionadas às crenças locais,
apresentando fotos das festividades e comentando os costumes que se
construíram ao longo da história do município.

● Apresentar fotografias de brincadeira ou vídeos, e abrir uma roda de
conversa para que as crianças possam comentar sobre o que gostam de
fazer.
● organizar fotos da turma de forma espontânea durante a realização de
diversas atividades, para que os mesmo possam depois visualizar, observar
e comentar sobre si e sobre os colegas, treinando desta forma a oralidade e
fazendo reflexão do que gostou durante aquele momento quando se
identificar nas fotos.
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ARTE 2º ANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

Arte visual

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Contextos e práticas

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS (HABILIDADES e
COMPETÊNCIAS )

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.

● Entender as diversas formas de linguagens como construção humana da
formação do contexto histórico, social e cultural, da humanidade,
reconhecendo-as e valorizando-as como formas de estruturas culturais de
uma sociedade, levando o aluno a apreciar formas distintas através das
artes visuais tradicionais e contemporâneas, cultivando a percepção, o
imaginário e o repertório imagético.
● Organizar uma coletânea de imagens através de fotografia, relacionadas
ao dia a dia escolar na construção de um painel, em seguida realizar uma
roda de conversa sobre as imagens para realizar o auto conhecimento da
escola, da sala de aula e dos colegas, fazendo uso de recursos
tecnológicos para gerar as imagens previamente escolhidas pelos alunos,
objetivando o desenvolvimento visual, intelectual e a oralidade do aluno.
● Apresentar imagens de diversas localidades do município levando o
alunado a comentar sobre as particularidades observadas, e as possíveis
questões ambientais que precisam ser preservadas, em seguida realizar
uma oficina de desenhos a partir da visualização das imagens, onde cada
aluno fará a apresentação do seu desenho com explanação oral dos
detalhes de seu trabalho.
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Elementos da
linguagem

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

● Desenvolver atividades em os alunos possam observar imagens com
diversas formas de linguagens, verificando a temática chuva, onde os
mesmos poderão observar a presentação da mesma de diversas formas,
estabelecendo paralelos e diferenciações entre cada imagem observada e
comentando as formas, cores e espaços que compõem as diferentes
apresentações dos diferentes artistas.
● Selecionar diversas imagens e explorar alguns dos elementos das imagens
como ponto, linha, formas e cores como também os movimentos.
● Visualizar e compreender as relações entre as linguagens relacionada à
arte fazendo uso de ferramentas tecnologias de informação e
comunicação, para visualizar filmes do cinema infantojuvenil,
observando as imagens o áudio, além de visualizar os movimentos e
ações desenvolvidas em cada etapa de apresentação do filme, e verificar
as condições particulares de produção, na prática de cada linguagem e nas
suas articulações.

Matrizes estéticas e
culturais

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

● Desenvolver atividades como também compreender que as artes são
compostas de diversas formas, para que o aluno possa identificar a
diversidade de formas artísticas como a pintura, escultura, música,
apresentado exemplo através de fotografia, vídeo e cinema, em seguida
realizar uma roda de conversa para que os alunos possam treinar a
oralidade e compartilhar o seu aprendizado.
● Apresentar diversas imagens relacionadas a pontos turísticos do
município, comentar cada imagem e envolver os alunos para que os
mesmo possam falar a respeito, observar as diferenças de forma que o
174

aluno possa reconhecer as várias possibilidades expressivas das Artes
Visuais.
● Organizar apresentação de slides construídos através de desenho de
imagens do aluno que representam localidades conhecidas pelo mesmo,
para que possam fazer a análise das imagens dos colegas e a sua própria
gerando um compartilhamento de informações que poderá ter a
intervenção do professor quando necessário, lembrando que durante o
processo as crianças devem comentar sobre informações a respeito de
cores, se representa alguma localidade, e a manifestação de suas
próprias emoções.

Arte visual
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.

● Estudar e compreender que a arte visual pode ser desenvolvida de
diversas formas e com material reciclável, utilizando pintura, colagem,
dobraduras e outros para criar o seu trabalho artístico, lembrando que o
aluno possa desenvolver atividades com materiais previamente
selecionados pelo professor, que repassará as instruções para
desenvolvimento sua arte e depois explicar sua própria criação e
comentar a dos demais colegas.
● Desenvolver a construção de maquetes com materiais recicláveis,
buscando construir uma paisagem relacionada ao município, onde o
aluno irá fazer sua exposição oral, comentando sobre sua obra de arte.
● Exibir vídeos ensinando a construção de brinquedos com o uso de
materiais recicláveis, e depois desenvolver uma atividade com os alunos
que deverão escolher um brinquedo para construir usando material com
reciclável previamente solicitado.
● Realizar atividade de dobraduras utilizado papéis de diversa formas,
cores e tamanhos, após assistir a vídeo aulas sobre o assunto.
175

Processos de criação

(EF15AR05) Experimentar a
criação em artes visuais de
modo individual, coletivo e
colaborativo, explorando
diferentes espaços da escola e
da comunidade.
(EF15AR06) Dialogar sobre a
sua criação e as dos colegas,
para alcançar sentidos plurais.

(EF15AR07) Reconhecer
algumas categorias do sistema
das artes visuais (museus,
galerias, instituições, artistas,
artesãos, curadores etc.).
Sistemas da linguagem

● Realizar a construção de painéis decorativos em diversos ambientes da
escola, em grupos, com a utilização de materiais diversos com o objetivo
de desenvolver a criatividade artística.
● Realizar gravação de vídeo dos alunos construindo os painéis pela escola,
e o depoimentos dos mesmos falando sobre a realização do trabalho, em
outro momento exibir o vídeo para os alunos para que os mesmo possam
observar sua própria atuação e a demais colegas.
● Desenvolver atividades orais para que cada aluno possa falar sobre o
processo de criação das atividades artísticas realizadas de forma individual
e em processos coletivos, para observar a evolução do conhecimento
artístico adquirido.
● Organizar diversos painéis em vários ambientes da escola com figuras de
museus, de feiras de artesanato, fotos de artistas conhecidos, depois de
montados os painéis, os alunos devem se reunir e comentar sobre os
trabalho desenvolvido.
● Preparar uma sessão de cinema para apresentar os alunos, vídeos e
imagens de museus, de feiras artesanais, e de igrejas de grande porte
com grandes obras artísticas, para ser visualizadas pelos alunos, para
depois ser realizada rodas de conversas para observar o que cada aluno
absorveu durante a apresentação dos vídeos, para que os alunos possam
compartilhar o aprendizado.
● Desenvolver atividades de pesquisa sobre a origem da cultura local,
procurando conhecer as artes locais, incluindo a variação de etnias do
município.
176

Contextos e práticas

(EF15AR08) Experimentar e
apreciar formas distintas de
manifestações da dança
presentes em diferentes
contextos, cultivando a
percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o
repertório corporal.

●

●

●

Dança

Elementos da
linguagem

(EF15AR09) Estabelecer
relações entre as partes do
corpo e destas com o todo
corporal na construção do
movimento dançado.
(EF15AR10) Experimentar
diferentes formas de orientação
no espaço (deslocamentos,
planos, direções, caminhos
etc.) e ritmos de movimento
(lento, moderado e rápido) na
construção do movimento
dançado

●

●
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Improvisar cenas de musicais onde os alunos possam apresentar
movimentos corporais de acordo com a temática abordada que
caracterizam o movimento de força, espaço, tempo e fluência, levando
os alunos a entenderem o relacionamento dessa prática com as
expressões corporais e o contexto vivenciado durante a apresentação
musical.
Desenvolver movimentos realizados pelos animais a partir da
apresentação de imagens, indagando como cada um se comporta diante
da natureza.
Desenvolver atividade buscando trabalhar as partes do corpo na
construção de movimentos envolvendo a dança a um contexto
previamente estudado, como os movimentos do animais, dança de
cantigas de roda, músicas folclóricas e outro.
Realizar atividades em a criança possa estabelecer movimentos como
ritmos diferenciados como::
a)movimentos lentos como: rolar no chão, se rastejar;
b)movimentos rápidos como: correndo na chuva, correndo com medo
de um bicho, caçando uma presa, fugindo de um caçador;
c)movimentos moderados com: andar lentamente pela escola,
caminhar lentamente em pela na sala de aula;
Desenvolver diferentes exercícios de orientação com deslocamentos em
diferentes sentidos de forma lenta ou mais rápida, através de diferentes
ritmos musicais no desenvolvimento de passos de dança para que as
crianças possam desenvolver sua coordenação através dos movimentos
que deve ser diferenciados a medida em que os ritmos forem
diferenciados, pelo professor.

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.

● Realizar pesquisas das danças típicas do município, e desenvolver
atividades práticas com o alunado.
● Construir um portfólio de informações sobre as danças típicas do
municípios contendo textos, imagens músicas e outros.
● Pesquisar e apresentar aos alunos vídeos de danças típicas relacionadas
com o município.
● Realizar brincadeiras de roda, usando diferentes movimentos com o corpo
e explorando as músicas tradicionais da infância, aproveitando as músicas
para estudar o vocabulário das mesmas..

(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.

Contexto e práticas

(EF15AR13) Identificar e
● Escolher músicas adequadas a faixa etárias crianças, para que as mesmas
apreciar criticamente diversas
possam ouvir, ler a letra das músicas estudadas, descobrir a mensagem
formas e gêneros de expressão
que a música apresenta, e quais emoções elas podem relatar ao ouvir e
musical, reconhecendo e
aprender sobre a mesma
analisando os usos e as funções ● Criar coreografias para que as crianças possam em duplas desenvolver
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da música em diversos
contextos de circulação, em
especial, aqueles da vida
cotidiana.

Música

Elementos da
linguagem

Materialidades

movimentos de dança que possa expressar os sentimentos após ouvir a
música além de realizar um processo de interação da crianças umas com
as outras.

(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.

● Desenvolver atividades musicais objetivando a construção do
conhecimento com relação ao ritmo e outros elementos que envolvem a
música, utilizando atividades de forma lúdica como: instrumentos
musicais, com ritmo lento, acelerado e observar o desenvolvimento dos
meninos durante o desenvolvimento das atividades.
● Desenvolver atividades realizando uma roda de conversa para apreciação
da música como também do ritmo que cada uma apresenta.
● Criar um portfólio com as letras das músicas para que as crianças possam
além de estudar o vocabulário possam realizar a interpretação das letras
através de desenho.

(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.

● Organizar uma atividade em que o aluno possa utilizar diversos
instrumentos para acompanhamento rítmico da música, como: palmas,
paus, maracás construídos de material reciclável, e outros.
● Realizar dança utilizando exercícios motores como palmas, com os pés,
movimentos corporais como balançar
de acordo com o ritmo
apresentado.
● Organizar atividade de sons diversos para observar a percepção auditiva
das crianças, utilizando recursos variados para produção dos sons .
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Notação e registro
musical

Música
Processos de criação

(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.

● Criar atividades em que as crianças possam registrar no papel como
podem ler ou identificar a música que ouviram.
● Levar as crianças a identificar sons produzidos de diversos formas por
objetos ocultos.
● Desenvolver de forma coletiva a construção de uma partitura com
símbolos idealizados pelas crianças.

● Construção de instrumentos musicais a partir da seleção de material
reciclável para construção de uma bandinha.
● Construir um portfólio de músicas para ensaio constantes com os
instrumentos criados pelos alunos de materiais recicláveis para que os
possam ter um repertório para apresentações quando necessário. Através
da criação do portfólio de músicas os alunos também deverão trabalhar a
oralidade e vocabulário.
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Contexto e práticas

(EF15AR18) Reconhecer e
apreciar formas distintas de
manifestações do teatro
presentes em diferentes
contextos, aprendendo a ver e a
ouvir histórias dramatizadas e
cultivando a
percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o
repertório ficcional.

Teatro
Elementos da
linguagem

Processo de criação

● Apreciar as diversas formas de manifestações do teatro, de forma que o
aluno possa visualizar, ouvir histórias dramatizadas de formas variadas
para que possa observar e desenvolver a percepção, o imaginário, além
da capacidade de entender cada movimento e expressão.
● Compreender as diversas formas de linguagens como construção da
história da humanidade ,reconhecendo e valorizando as diferentes visões
de mundo como forma de cultivar a memória cultural e artística do
município e poder fazer paralelo com outras culturas.

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

● Descobrir teatralidades na vida cotidiana, através de diversas formas de
encenação como, teatro de sombra, imitação de animais, mímicas,
apresentação de elementos da natureza, e outros que possam identificar
elementos teatrais como a variação da entonações de voz, diferentes
fisicalidades, diversidade de personagens e narrativas vinculadas ao
processo de teatralização.
● Levar os alunos a realizar atividades de narrativas para que possam
observar a entonação de voz ,o tempo e a sincronização das vozes de um
personagem para o outro.

(EF15AR20) Experimentar o
trabalho colaborativo, coletivo
e autoral em improvisações
teatrais e processos narrativos

● Desenvolver o trabalho colaborativo e coletivo sobre teatro onde o aluno
terá a oportunidade de realizar em conjunto com os demais colegas a
construção de uma peça teatral, sobre o seu município, de forma que
professor e alunos possam debater e construir de forma conjunta, uma
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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,
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.

história e depois apresentá-la de improviso procurando envolver os
elementos teatrais para que o aprendizado ocorra de forma lúdica e
colaborativa, lembrando que todos deverão ser envolvidos no processo
explorando desde a teatralidade dos gestos e das ações como também
apresentando o sentimentos
● Realizar imitação de colegas para que os demais possam identificar quem
é o personagem, lembrando que o imitador deve dramatizar ao máximo
para que os demais colegas possam fazer uma leitura do processo de
encenação verificando todos os elementos teatrais.
● Realizar leitura de um texto infantil e depois levar os alunos a realizar de
forma improvisada a encenação da história.
● Criar um mural com fotos de personagens do teatro e do cinema
evidenciando os personagens de cor, índio, africanos e outros com
objetivo de estudar suas características físicas para o aprendizado da
diversidade étnico racial através da cultura local, do país e do mundo

(EF15AR22) Experimentar
possibilidades criativas de
movimento e de voz na criação
de um personagem teatral,
discutindo estereótipos.

Teatro
Artes integrada

(EF15AR23) Reconhecer e
experimentar, em projetos
temáticos, as relações
processuais entre diversas
linguagens artísticas.

● Realizar atividades em que o aluno possa conhecer e experimentar ações
relacionadas a linguagem corporal e gestual de forma que o mesmo venha
experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade, a imaginação, na
busca de fazer ações teatrais, lembrando que é importante fazer uso dos
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recursos tecnológicos, para que as crianças possam vivenciar diversas
outras formas de expressões com o corpo e com os gestos e
principalmente para demonstrar os sentimentos.
● Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e
colaborativo nas artes para que o aluno possa construir ou reconstruir
sua forma de ver mundo, como também sua capacidade de indagar e
procurar informações para construir e reconstruir sua opinião e conceitos
relacionados à diversidade cultural e política local .
● Identificar e valorizar os artista que locais através de sua arte, buscando
também conhecer outros artistas através dos recursos tecnológicos, em
seguida fazer uma apreciação das as artes de modo geral buscando ver o
que identificaram em cada imagem.

(EF15AR24) Caracterizar e
experimentar brinquedos,
brincadeiras, jogos, danças,
canções e histórias de
diferentes matrizes estéticas e
culturais.

● Criar um momento para desenvolver uma atividade oral, objetivando
conhecer as experiências vivenciadas pelas crianças sobre as canções de
roda, os brinquedos que gostam de construir, quais a canções infantis
características de sua localidade, quais as histórias mais conhecidas.
● Desenvolver oficinas de desenho, sobre as brincadeiras locais ou mais
conhecidas pelas crianças.
● Organizar uma oficina para criação de brinquedos com latas, caixas,
tampas, papelão, oportunizando o desenvolvimento criativo e cognitivo do
aluno em seguida cada um presenta o o que criou, porque criou e contar
histórias relacionadas ao brinquedo.
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(EF15AR25) Conhecer e
valorizar o patrimônio cultural,
material e imaterial, de culturas
diversas, em especial a
brasileira, incluindo-se suas
matrizes indígenas, africanas e
europeias, de diferentes
épocas, favorecendo a
construção de vocabulário e
repertório relativos às
diferentes linguagens artísticas.

● Apresentar através de fotos o patrimônio material do município e
construir um painel com o objetivo de levar o alunado a conhecer e ouvir
sobre a história local como forma de valorizar e divulgar nossa própria
história.
● Listar os prédios mais antigos do município e buscar conhecimentos sobre
a sua data de construção, tipo de construção, e que construiu.
● listar os principais prédios do município e sua importância para a
população.
● Realizar pesquisa sobre a cultura indígena, procurando saber que tipo de
construção costumavam fazer e como são nos tempos atuai, fazer uso de
recursos tecnológicos para que o alunado possa ter uma visão real da
cultura do índio.
● Construir um painel com diferentes imagens de criações artísticas locais e
do país, de forma a levar o aluno a realizar a leitura dessas imagens e
partilhar sua opinião com os colegas, de forma a construírem um
conhecimento coletivo e orientado pelo professor através de perguntas.

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

● Desenvolver diferentes atividade fazendo uso de diferentes tecnologias e
recursos digitais, para que o aluno possa não apenas interagir, mas
conhecer diferentes formas de se conhecer um conteúdo, ou seja, por meio
de imagens, vídeos, slides, áudios, e outros recursos através do inúmeros
aplicativos existentes ou através jogos eletrônicos, áudio ou softwares que
favoreçam a exploração artística, como também facilite o processo de
criatividade, entendimento, curiosidade, entre outras habilidades.
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ARTE 3º ANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS (HABILIDADES e
COMPETÊNCIAS )

Contextos e práticas

(EF15AR01) Identificar e
apreciar formas distintas das
artes visuais tradicionais e
contemporâneas, cultivando a
percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o
repertório imagético.

● Elaborar atividades usando a tecnologias para o desenvolvimento das
diversas formas de linguagens dos educandos de acordo com contexto
histórico, social e cultura, da localidade, buscando valorizar as estruturas
culturais de uma sociedade, com o objetivo de estimular método de estudo
e pensamento reflexivo e levar o educando a autonomia intelectual.
● Criar painel de imagens de diversas localidades do município, para que
seja contada e recontada suas histórias.

Elementos da
linguagem

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

● Apresentar imagens de formas variadas, buscando trabalhar os elementos
que as compõem a arte, como: ponto, linha, plano, cor, textura, movimento
e ritmo.
● Selecionar objetos para desenvolver estudos explorando suas forma,
textura, temperatura através das cores, dimensões etc., interessando-se em
agir sobre eles, além de organizar conteúdo para apresentação do estudo
realizado.
● Criar, articulando percepção, imaginação, sensibilidade, conhecimento e
produção artística pessoal e em grupo, na construção de figuras
geométricas e construção de painéis artísticos para incentivo da
criatividade, harmonia de cores e sensibilidade dos alunos no processo de
criação de forma coletiva.

Arte visual

Arte visual
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Matrizes estéticas e
culturais

Materialidades

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

● Realizar pesquisas através dos recursos tecnológicos, sobre as artes
visuais e específico sobre as artes visuais locais para que os educandos
possam conhecer e debater oralmente após todo o conhecimento
adquirido.
● Realizar atividades de forma que educando possa compreender que as
artes são compostas de diversas formas, e levar o aluno a comentar
oralmente todo o aprendizado adquirido após as orientações apresentada
pelo professor, lembrando que o aluno deve identificar a pintura,
escultura, música, fotografia, vídeo e cinema, como formas de arte.
● Construir de forma coletiva slides com o uso de recursos tecnológico ou
não, de forma que o aluno possa aprender sobre as diversas forma de de
artes, lembrando de visualizar pontos predominantes relacionados ao
município.

(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

● Realizar pesquisa sobre arte visual, procurando conhecer as diversas
formas de expressão artísticas e quais tipos de materiais podem ser
utilizados para as criações artísticas, após todo o estudo realizar uma
atividade prática de criação artística do alunos escolhendo materiais de
sua preferência.
● Desenvolver pesquisa relacionadas às dobradura, com apresentação de
slides e vídeos.
● Realizar oficina de dobraduras com diversos tipos de papel.
● Construir painéis para para que o aluno possa desenvolver sua
criatividade através de colagens.
● Realizar estudo para construção de histórias em quadrinho.
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Processos de criação

(EF15AR05) Experimentar a
criação em artes visuais de
modo individual, coletivo e
colaborativo, explorando
diferentes espaços da escola e
da comunidade.
(EF15AR06) Dialogar sobre a
sua criação e as dos colegas,
para alcançar sentidos plurais.

Sistemas da linguagem

Contextos e práticas
Dança

(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.

● Realizar construção de painéis de arte, utilizando tampas de diversos
tamanhos e cores, caixas de diversos tamanhos, tintas de diversas cores,
sementes, depois organizar exposição dos painéis de arte dos alunos.
● Organizar roda de conversa sobre os trabalhos artísticos realizados,
procurando pontuar sobre sua criação, seus desejos durante o processo de
criação, sua satisfação na realização do trabalho, como também comentar a
criação artística dos demais colegas.
● Construir um painel com palavras, em que cada aluno irá colocar como foi
participar da realização e construção dos trabalhos artísticos.

● O aluno deverá realizar pesquisa sobre museus existentes e quais
exposições o mesmos realizaram nos últimos tempos, para isso deverá
fazer uso de recursos tecnológicos.
● Realizar pesquisa sobre a diferença entre museus e galerias.
● Pesquisar sobre artesãos famosos e suas produções artísticas.
●
●
●
●
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Pesquisar sobre as danças indígenas e afro descentes.
Realizar atividade de danças predominantes do município, valorizando as
manifestações culturais locais.
Desenvolver em grupos apresentações de danças características das
regiões do Brasil.
Criar painéis com fotos de diversas danças características das regiões
brasileiras, com as devidas informações de suas origens, vestimentos e
tipo de música.

●

Elementos da
linguagem

Processos de criação

(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

(EF15AR11) Criar e
improvisar movimentos
dançados de modo individual,
coletivo e colaborativo,
considerando os aspectos
estruturais, dinâmicos e
expressivos dos elementos
constitutivos do movimento,

Pesquisar sobre instrumentos específicos utilizados em determinadas
danças.

● Organizar oficinas de dança em que os alunos irão trabalhar os diversos
movimentos do corpo, priorizando os deslocamentos lentos e rápidos de
acordo com o rítimo da música.
● Realizar trabalho de pesquisa com o uso de recursos tecnológicos para
apresentação de diversos ritmos musicais e suas características com os
movimentos corporais.

● Selecionar músicas de diferentes ritmos para que os alunos possam ouvir e
realizar movimentos dançado de forma coletivo e individual de acordo
com as orientações do professor, que irá mudando os movimentos e os
alunos acompanham a cada comando modificado.
● Desenvolver pesquisas sobre danças típicas e religiosas, para construção
de portfólio de imagens com as referência de origem de cada dança
pesquisada.
● Organizar apresentações artística em que os alunos irão apresentar danças
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com base nos códigos de
dança.

de típicas e religiosas, para que as crianças possam visualizar as
manifestações artísticas e os paços de evolução de cada dança, para depois
realizar comentários dos pontos interessantes por eles observados.

(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.

Música

Contexto e práticas

Elementos da
linguagem

(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.

● Criar um caderno de músicas com a escolha e preferência de cada aluno,
procurar estudar o vocabulário de algumas palavras das letras escolhidas,
depois selecionar algumas músicas para que as crianças possam ouvir e
aprender a cantar.
● Construir um painel coletivo com imagens que possa lembram as músicas
estudadas pelos alunos, de forma que a cada imagem selecionada o aluno
possa comentar o porquê de sua escolha.

(EF15AR14) Perceber e
explorar os elementos
constitutivos da música

● Organizar um coral para que as crianças possam trabalhar a música em
diversos ritmos com grupos divididos em timbre de vozes diferente.
● Perceber a importância das músicas na construção do conhecimento e de
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(altura, intensidade, timbre,
melodia, ritmo etc.), por meio
de jogos, brincadeiras,
canções e práticas diversas de
composição/criação, execução
e apreciação musical.

Materialidades

Notação e registro
musical

sua ação na intervenção social, na construção de memoriais musicais da
cultural de um povo.
● Pesquisar músicas de brincadeiras infantis, ensaiar as mesmas com o coral
para apresentações na escola.

(EF15AR15) Explorar fontes ● Organizar uma atividade com os alunos em uma roda de música
sonoras diversas, como as
trabalhando as fontes sonoras como: palmas, batendo os pés, além buscar
existentes no próprio corpo
outras instrumentos para observar a sonoridade dos mesmos de acordo
(palmas, voz, percussão
com as músicas.
corporal), na natureza e em
● Escolher músicas para ensaio de dança com o objetivo de desenvolver os
objetos cotidianos,
movimentos corporais alinhados ao ritmo das músicas.
reconhecendo os elementos
● Realizar pesquisa sobre instrumentos musicais, observando os sons
constitutivos da música e as
emitidos pelos mesmos.
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.

● Pesquisar sobre as partituras musicais.
● Apresentar vídeos sobre a construção de partituras, para que os alunos
posso adquirir conhecimentos sobre o referido assunto.
● Utilizar diferentes instrumentos de forma oculta para que as crianças
possam tentar identificar o instrumento pela sonoridade do mesmo, em
forma de competição com prendas pré selecionadas para os vencedores.
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Processos de criação

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.

Contexto e práticas

(EF15AR18) Reconhecer e
apreciar formas distintas de
manifestações do teatro
presentes em diferentes
contextos, aprendendo a ver e
a ouvir histórias dramatizadas
e cultivando a percepção, o
imaginário, a capacidade de
simbolizar e o repertório
ficcional.

Elementos da
linguagem

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

● Ensaiar peça musical onde as crianças possam desenvolver movimentos
corporais, sons de animais e utilizar também os instrumentos musicais para
que os alunos possam observar os diversos momentos da sonoridade da
peça musical.
● Desenvolver oficina de construção de instrumentos musicais, usando
garrafas, tampas, latas e outros para montagem de equipamentos para as
apresentações do coral.

● Organizar apresentações teatrais de temas escolhidos pelas crianças para a
prática de ver, ouvir e dramatizar os personagens, procurando entender e
se adequar ao contexto da história.
● Utilizar os recursos tecnológicos para que as crianças possam assistir
algumas peças teatrais, depois comentar em uma roda de conversa.

● Desenvolver a teatralidade de forma espontânea, onde cada aluno escolherá
um assunto para apresentar a turma, podendo o aluno escolher sua forma de
apresentação, que poderá ser através de fantoches, mímicas, imitações e
outros.
● Realizar leitura de histórias onde o aluno deverá tentar ler com entonação
de voz coerente ao momento da leitura ou do personagem, para que todos
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personagens e narrativas
etc.).Processos de criação

possam observar e depois relatar os pontos observados durante a
apresentação de cada colega.

(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.

Processo de criação

● Organizar trabalho de grupo sobre o teatro fazendo uso dos recursos
tecnológicos, para que o aluno possa obter conhecimento relacionado ao
teatro e as diversas formas de construção de peças teatrais para que todos
possam compartilhar os conhecimentos e aprender organizar uma peça
teatral.
● Organizar em grupos história para apresentação teatral de forma a
aprimorar a apresentação através dos gestos, expressões faciais, e dos
(EF15AR21) Exercitar a
sentimentos de acordo com o assunto abordado.
imitação e o faz de conta,
ressignificando objetos e fatos e ● Desenvolver atividade de imitação, onde cada aluno escolhe um
personagem da própria sala de aula, e faz a apresentação para que os
experimentando-se no lugar do
demais colegas possa descobrir o personagem.
outro, ao compor e encenar
● Cada aluno deve escolher um animal para representá-lo para a turma e
acontecimentos cênicos, por
esperar que os colegas possam identificá-lo.
meio de músicas, imagens,
textos ou outros pontos de
● Distribuir textos curtos com grupos de alunos, fazer a leitura coletiva e
partida, de forma intencional e
depois cada grupo deverá realizar a apresentação teatral dos textos
reflexiva.
distribuídos.
● Escolher histórias de datas comemorativas locais para estudo e
(EF15AR22) Experimentar
apresentação teatral em grupo e depois compartilhar os conhecimentos de
possibilidades criativas de
forma coletiva.
movimento e de voz na criação
de um personagem teatral,
discutindo estereótipos
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Processo de criação

(EF15AR23) Reconhecer e
experimentar, em projetos
temáticos, as relações
processuais entre diversas
linguagens artísticas.

Artes
integradas

Matrizes estéticas
culturais

(EF15AR24) Caracterizar e
experimentar brinquedos,
brincadeiras, jogos, danças,
canções e histórias de diferentes
matrizes estéticas e culturais.

● Desenvolver e experimentar, em projetos temáticos referentes a outras
disciplinas para desenvolver as relações processuais entre diversas
linguagens artísticas, como paródias, representação teatral, filmagens
painéis.
● Desenvolver atividades para o aluno experimentar ações relacionadas às
diversas formas de linguagem que envolvam a ludicidade, a percepção, a
expressividade, a imaginação, para obter conhecimentos diversos e
compartilhar informações.
● Levar o aluno a desenvolver atividades coletivas de forma colaborativo
através das artes para que o aluno possa construir ou reconstruir seus
conhecimentos em qualquer área de estudo, tendo como base sua
criatividade, seu senso crítico, e sua capacidade de entendimento.

● Desenvolver atividades para que o aluno possa experimentar diversos
brinquedos, e formas de brincadeiras, além de jogos de diversas
modalidades, danças, canções e histórias referentes ao conteúdo cultural.
● Organizar e desenvolver atividade em que o aluno possa construir
experiências de forma oral, objetivando compartilhar experiências usando
os recursos da música e de brincadeiras que possam contribuir para ampliar
o conhecimento valorizando a cultural local.
● Construir oficinas para a construção de painéis na escola onde cada grupo
irá trabalhar um tema pré-selecionado, objetivando desenvolver a
criatividade e o conhecimento.
● Construir oficina de desenhos a cultural local, de forma a ampliar o
conhecimento e as habilidades da criatividade.
●
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Patrimônio cultural

Arte 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.

● Desenvolver pesquisa usando recurso tecnológico sobre o patrimônio
material do município, para que os alunos possam construir um álbum de
desenho ou colagem levando o aluno a conhecer a história local.
● Pesquisar os principais prédios históricos do município e buscar
conhecimentos sobre a sua data de construção, tipo de construção, e quem
construiu.
● Organizar vídeos sobre a cultura indígena, depois desenvolver um roda de
conversa sobre o assunto.

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

● Organizar duplas para desenvolver atividades de filmagem, fotos dos
diversos ambientes da escola, realizar entrevistas e depois apresentarem os
conteúdos para toda a classe.
● Verificar a possibilidade de usar as tecnologias para uso de aplicativos
educacionais, para que os alunos possam perceber a importância da
tecnologia no processo de aprendizagem.
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ARTE 4º ANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS (HABILIDADES e
COMPETÊNCIAS )

HABILIDADES

Contextos e práticas

(EF15AR01) Identificar e
apreciar formas distintas das
artes visuais tradicionais e
contemporâneas, cultivando a
percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o
repertório imagético.

● Criar atividades de pesquisa de fotos e imagens sobre a diversidade racial
e cultural do município observando as características específicas de cada
um, como alimentação, vestimentas, questões religiosas e artísticas.
● Elaborar pesquisa através do uso da tecnologia usando o contexto
histórico, social e cultura, da localidade, para elaboração de slides que
serão apresentados em sala de aula, objetivando o desenvolvimento do
conhecimento e das informações referentes ao município.
● Organizar uma galeria de fotos dos principais pontos turísticos do
município com o objetivo de contar através da imagem a história do
mesmo.

Elementos da
linguagem

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

● Utilizando os recursos tecnológicos , apresentar vídeo (https://youtu.be/z0MeJ3JEJU) sobre a composição artística com linhas curvas
● Construir painéis usando composição artística com linhas curvas de para
que o aluno possa criar painéis de forma abstrata usando uma composição
de cores de sua preferência.
● Realizar trabalho de arte a partir da simetria do nome do aluno usando
como recurso traço livre pontos e construir figuras, assistir o vídeo
(https://youtu.be/JeNV5GEt3Lk) para depois realizar o trabalho.

Arte visual
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Matrizes estéticas e
culturais

Materialidades

Processos de criação

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

● Realizar pesquisas sobre artes visuais e construir um portefólio para que
os alunos possam conhecer e entender um pouco sobre artes.
● Desenvolver pesquisa sobre a forma em que as artes são compostas e
organizar a apresentação de cada aluno sobre a pesquisa realizada.
● Pesquisar sobre a arte desenvolvida no município, e construir painéis
relacionados a pesquisa.

(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.

● Realizar pesquisa sobre arte com colagem usando papéis de cores e
texturas diferentes, tecidos de cores e texturas diferentes, depois
distribuir os painéis pela escola para que possa ser apreciadas por todos.
● Pesquisar usando recursos tecnológicos a arte de esculpir esculturas,
montar um portfólio com a pesquisa e imagens.
● Realizar a construção de cartazes com pequenas histórias em quadrinho
relacionado a uma tema pré estabelecido.

(EF15AR05) Experimentar a
criação em artes visuais de
modo individual, coletivo e
colaborativo, explorando

● Aproveitar as datas comemorativas de época, para os alunos realizarem
decoração do ambiente escolar com construção de painéis de arte
relacionados ao tema do momento, como dia das mães, festas juninas, festa
da padroeira do município e outros temas.
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diferentes espaços da escola e
da comunidade.
(EF15AR06) Dialogar sobre a
sua criação e as dos colegas,
para alcançar sentidos plurais.

Sistemas da linguagem

Contextos e práticas

Dança

Elementos de
linguística

(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.
(EF15AR09) Estabelecer
relações entre as partes do
corpo e destas com o todo
corporal na construção do
movimento dançado.
(EF15AR10) Experimentar
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● Cria na escola um espaço permanente para exposição de trabalhos artísticos
dos alunos como forma de manter a oportunidade de apresentar as obras de
artes criadas pelos educandos.

● Procurar conhecer um museu de forma virtual e realizar um relatório de
tudo que conseguiu visualizar, e as sensações que pode experimentar
durante o processo de pesquisa.
● Catalogar através de pesquisa as galerias e museus sua cidade ou mais
próximo de sua cidade.

●
●

●

Realizar pesquisa sobre as danças locais, construir um portfólio.
Desenvolver em grupos apresentações de danças através de vídeos
pesquisados na WEB, depois realizar momento de explanação das
características das danças apresentadas, sua origem, e tipos de
vestimentas relacionadas às mesmas.
Organizar grupo para apresentações de números de dança, procurando
trabalhar danças específicas de cada região do Brasil.

● Desenvolver oficinas de dança em que os alunos irão trabalhar os diversos
movimentos do corpo, priorizando os deslocamentos lentos e rápidos de
acordo com o ritmo da música, depois realizar roda de conversa sobre a
importância dos benefícios da dança para o corpo.
● Realizar pesquisa sobre os tipos de ritmos músicas, quais os instrumentos
específicos de cada ritmo e as características da dança referente aos ritmos

diferentes formas de
orientação no espaço
(deslocamentos, planos,
direções, caminhos etc.) 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 dança
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musicais.
● Organizar atividade com músicas de diversos ritmos para trabalhar os
movimentos do corpo, de forma que os alunos possam observar
movimentos específicos de acordo com a música, como movimentos
moderado, movimentos lentos, movimentos rápidos, deslocamentos para
direita, esquerda para que o aluno possa ser trabalhado nas diversas formas
de orientação de espaço e lateralidade.

● Criar grupo de dança na escola, para que os mesmos possam conhecer e se
preparar ao longo do ano com apresentações específicas de acordo com os
eventos programados, além estudar cada ritmo, tipo de músicas,
vestimentas adequadas a cada dança específica como também de cada
uma.
● Criar um acervo de músicas para desenvolver ensaios frequentes do grupo
de dança, como também estudar as músicas, observando autoria da mesma,
período em que foi lançada, ritmo, estudo do vocabulário, entre outros
aspectos.

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

Música
Contexto e práticas

(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.

● Realizar pesquisa sobre os gêneros de expressão musical, construir slides
de apresentação para compartilhar os conhecimentos na sala de aula.
● Construir painel (em um espaço da escola) coletivo sobre os diversos tipos
de música e suas particularidades, com objetivo de compartilhar
informações específicas como autoria, período em que foi lançada e por
quem foi gravada.
● Pesquisar sobre danças específicas do município, e realizar a construção de
um portfólio.
● Preparar um festival de música de diversos gêneros na escola.

Elementos da
linguagem

(EF15AR14) Perceber e
explorar os elementos
constitutivos da música
(altura, intensidade, timbre,
melodia, ritmo etc.), por meio
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● Desenvolver uma oficina de música, para que os alunos possam estudar as
particularidades constitutivas dos gêneros apresentados.
● Organizar jogos e brincadeiras com o uso de músicas para que o alunado
possa identificar, melodia, título das músicas, autor e outras modalidades
referentes a mesma.

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

● Desenvolver concurso sobre paródias, em grupo ou individual, a partir de
um tema escolhido.

Materialidades

(EF15AR15) Explorar fontes ● Explorar expressão e produção do silêncio, produção de sons com objetos
sonoras diversas, como as
diversos, produção de sons especificamente com a voz, e estudo da
existentes no próprio corpo
experiência realizada, para que cada aluno possa compartilhar sobre seu
(palmas, voz, percussão
aprendizado, suas expectativas diante da experiência vivenciadas.
corporal), na natureza e em
objetos cotidianos,
reconhecendo os elementos
constitutivos da música e as
características de instrumentos
musicais variados.

Notação e registro
musical

● Pesquisar sobre as partituras musicais e os símbolos que a compõem .
(EF15AR16) Explorar
● Realizar gravação de vídeo dos alunos cantando em grupo, cada grupo
diferentes formas de registro
escolhe sua música e sua criatividade para apresentação procurando inserir
musical não convencional
instrumentos para valorização sonora da música, depois realizar
(representação gráfica de sons,
comentário referente a cada apresentação.
partituras criativas etc.), bem
● Apresentar aos alunos vídeos de consertos para que os mesmos possam
como procedimentos e
identificar os diversos tipos de instrumentos, depois organizar um trabalho
técnicas de registro em áudio
de apreciação, dos vídeos apresentados e dos instrumentos que cada um
e audiovisual, e reconhecer a
pode identificar.
notação musical convencional.
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Processos de criação

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.

Contexto e práticas

(EF15AR18) Reconhecer e
apreciar formas distintas de
manifestações do teatro presentes
em diferentes contextos,
aprendendo a ver e a ouvir
histórias dramatizadas e
cultivando a percepção, o
imaginário, a capacidade de
simbolizar e o repertório
ficcional.

Elementos da
linguagem

(EF15AR19) Descobrir
teatralidades na vida cotidiana,
identificando elementos teatrais
(variadas entonações de voz,
diferentes fisicalidades,
diversidade de personagens e
narrativas etc.).
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● Realizar pesquisa sobre a classificação dos instrumentos musicais,
organizar uma apresentação com slides para compartilhar conhecimentos
em sala de aula.
● Desenvolver oficina de construção de instrumentos musicais, usando
garrafas, tampas, latas e outros para montagem de equipamentos para as
apresentações do coral.

● Realizar pesquisa sobre os tipos de peças teatrais e organizar apresentação
para compartilhar conhecimentos em sala de aula..
● Organizar apresentações teatrais apresentando os tipos teatrais: Comédia,
Drama, Farsa, Melodrama, para que os alunos possam entender os vários
tipos de apresentação teatral.
Utilizar os recursos tecnológicos para pesquisar e visualizar peças teatrais
nos diversos tipos teatrais e depois construir um portfólio com pesquisas e
fotos.
● Apresentar peças teatrais criadas pelo aluno com temas voltados para vida
cotidiana.
Organizar oficina de criação e construção de fantoches para realizar apresentações
de histórias relacionadas a conteúdos programáticos de outras disciplinas.
Programar leituras de textos teatrais para o aluno treinar a impostação e
entonação da voz, e realizar estudo de vocabulário.

Processo 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
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● Estudar sobre os elementos teatrais, realizando pesquisa e preparando
material de apresentação para compartilhar conhecimentos na sala de aula.
● Pesquisar com se compõem o espaço cênico.
● Pesquisar sobre a função do autor de uma peça teatral.
● Escolher textos e transformá-los em peças teatral, construir o cenário para
apresentação..

Processo de criação

Matrizes estéticas
culturais
Artes integrada

(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
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
diferentes linguagens
artísticas.
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● Desenvolver e experimentar, em projetos temáticos referentes a outras
disciplinas para desenvolver as relações processuais entre diversas
linguagens artísticas, como paródias, representação teatral, filmagens
painéis, construção de slides, e portfólios com pesquisas relacionados ao
assunto em estudo.

● Pesquisar músicas de brincadeiras populares e transformar apresentação
teatral..
● Pesquisar músicas e apresentá-las em forma de musical.
● Construir cartazes que possam retratar através do desenho uma história
local.

● Pesquisar e construir slides através de desenhos em lâminas de papel sobre
o patrimônio material do município.
● Pesquisar e construir um álbum sobre a história do povo indígena e
quilombola, existente o município.
● Construir painel em sala de aula apresentando o vocabulário da linguagem
indígena.
● Pesquisar e apresentar produção artística dos índios e quilombolas.

ARTE 5º ANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS (HABILIDADES e
COMPETÊNCIAS )

Arte visual

Contextos e práticas

EF15AR01) Identificar e apreciar
formas distintas das artes visuais
tradicionais e contemporâneas,
cultivando a percepção, o
imaginário, a capacidade de
simbolizar e o repertório
imagético.

● Pesquisar e desenvolver atividades voltadas para a construção de um
documento coletivo com dados, imagens entrevista e fotos, focada na
diversidade racial e cultural do município,
● Mapear a localização do povo indígena existente no município de Caucaia,
registrando as particularidades do povo indígena e sua visão nos tempos
atuais, gravar entrevistas entre outras ações.
● Organizar exposição de fotos do povo indígena com foco nas condições
atuais de convívio em comunidade e da preservação de suas tradições.

Elementos da
linguagem

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

● Utilizando os recursos tecnológicos , apresentar vídeo (https://youtu.be/z0MeJ3JEJU) sobre a composição artística com linhas curvas, organizar
oficina para construção de vários painéis utilizando a referida técnica.
● Realizar trabalho de arte a partir da simetria do nome do aluno ou de
palavras pré-escolhidas, usando como recurso traço livre pontos e
construir figuras, assistir o vídeo(https://youtu.be/JeNV5GEt3Lk) com a
explicação da técnica para realizar o trabalho.
● Construir painéis com recortes de diversas formas, cores e texturas,
buscando a criatividade e a harmonia na composição das cores.

HABILIDADES
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Matrizes estéticas e
culturais

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

● Realizar pesquisa sobre os tipos de artes visuais, e comente sobre cada
uma.
● Organizar uma exposição de artes visuais, onde os alunos deverão
explicar a cada visitante um pouco sobre a arte apresentada por ele ou
pelo grupo.
● Pesquisar sobre o patrimônio artístico e cultural do município.

(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

● Construir um painel com fotografias sobre os principais pontos turísticos
do município de Caucaia.
● Construir esculturas de papéis de cores e texturas diferentes, de forma
que o aluno possa desenvolver sua criatividade.
● Pesquisar usando recursos tecnológicos sobre os diversos tipos de
esculturas, montar um portfólio com a pesquisa e imagens.
● Construir slides sobre escultores famosos e suas obras, compartilhar os
estudos realizados em sala de aula.

(EF15AR05) Experimentar a

● Construir painéis de artes com materiais diversos em espaços estratégicos

Arte visual

Materialidades

Processos de criação
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criação em artes visuais de modo
individual, coletivo e
colaborativo, explorando
diferentes espaços da escola e da
comunidade.

na unidade escolar.
● Escolher um dos tipos de artes visuais, desenvolver uma pesquisa em
grupos, e compartilhar os conhecimentos em sala de aula.
● Criar um concurso de arte nas categorias de: pintura em tela e escultura
com papéis.

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

Sistemas da
linguagem

Contextos e práticas

(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.

● Realizar pesquisa sobre os tipos de museus e sobre o acervo de cada um.
● Catalogar através de pesquisa as galerias e museus de sua cidade ou mais
próximo de sua cidade.
● Realizar pesquisa sobre os museus na era digital.
● Conhecer virtualmente alguns museus:
a) https://youtu.be/-KqPvCgt8xI
b) https://youtu.be/y39qLjd03EA
c) https://youtu.be/BIjjh61O06E
d) https://youtu.be/62mCsJAYC10
e) https://youtu.be/Sn4dOr9WusE
●
●
●
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Realizar pesquisas sobre as danças características de cada região do
Brasil.
Estudar os tipos de dança e realizar um trabalho comentado sobre cada
um.
Assistir vídeos sobre festivais de dança e realizar comentários com a
turma sobre as características, e particularidades dos vários tipos de
dança.

Dança

Elementos da
linguagem

Processos de criação

● Construir coreografias para danças para musicas de ritmos rápidos, lentos
e moderados.
(EF15AR09) Estabelecer relações ● Pesquisar sobre os tipos de dança no Brasil.
entre as partes do corpo e destas
● Pesquisar vídeos dos diversos tipos de dança, assistir observando as
com o todo corporal na construção
diferenças de cada ritmo, vestimentas e outras particularidades, depois
do movimento dançado.
realizar um debate em sala de aula sobre o assunto em estudo.
(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.

(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.

● Desenvolver atividades de dança usando ritmos musicais variados.
● Organizar em grupo apresentações de danças folclóricas.
● Pesquisa sobre os tipos de danças folclóricas de outros países e organizar
slide para apresentação em sala de aula.
● Organizar apresentações de dança individual apresentado passos alinhados
a musica apresentada.

(EF15AR12) Discutir, com
respeito e sem preconceito, as
experiências pessoais e coletivas
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Dança

em dança vivenciadas na escola,
como fonte para a construção de
vocabulários e repertórios
próprios.

Contexto e práticas

Música
Elementos da
linguagem

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

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

● Construir painel coletivo de fotos identificando os autores e suas obras dos
diversos gêneros musicais.
● Organizar grupos para trabalhar cada um trabalhar um gênero musical,
com apresentação de músicas, vídeos, documentários sobre artistas e
outras apresentações.
● Pesquisar sobre danças específicas/folclóricas do município, e realizar a
construção de um portfólio com fotos, letras de musicas e biografias dos
autores e cantores.
● Preparar um festival de música na escola com o objetivo de levar o
alunado à pesquisa sobre as mesmas e desenvolver apresentações com
vestimentas e danças adequadas a mesmas.
● Realizar pesquisa sobre os elementos da música.
● Realizar concursos de criação de músicas sobre um tema especifico.
● Pesquisar sobre a classificação vocal, organizar slides e compartilhar os
conhecimentos em sala de aula.
● Desenvolver concurso sobre paródias, em grupo ou individual, a partir de
um tema escolhido.
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Materialidades

Notação e registro
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.

● Organizar atividade rítmica, utilizando a voz, palmas e instrumentos de
percussão.
● Pesquisar sobre instrumentos musicais, sua classificação e modelos,
construir um portfólio.

(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.

● Realize pesquisa com o uso de recursos tecnológicos sobre noção musical.
● Buscar informações através de pesquisa na WEB, sobre partituras
organizar uma apresentação para compartilhar os conhecimentos em sala
de aula.
● Apresentar aos alunos vídeo aulas sobre partituras.
- https://youtu.be/BtJKGZ-pBEA
- https://youtu.be/CfGY5J737_Q
- https://youtu.be/bPeEFGmDXIc
- https://www.youtube.com/watch?v=m14VutKMCqA
- https://www.youtube.com/watch?v=IepkZIUHbD8
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Música

Processos de criação

Contexto e práticas
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.

● Organizar construção de equipamentos sonoros com material reciclável
para montagem de bandas, realizar a apresentação das mesmas para
escolha da melhor.
● Criar coral para apresentações na escola e na comunidade de modo que os
alunos possam trabalhar suas vozes de modo individual e coletivo.

(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

● Realizar pesquisa sobre linguagem teatral, fazendo uso dos recursos
tecnológicos, organizar apresentação para compartilhar em sala de aula.
● Pesquisar sobre peças teatrais famosas e realizar uma apresentação para
compartilhar os conhecimentos.
● Construir painel coletivo com imagens e historia dos mais famosos teatros
do mundo.

percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o
repertório ficcional.

Elementos da
linguagem

(EF15AR19) Descobrir
teatralidades na vida cotidiana,
identificando elementos teatrais

● Programar oficina de leituras para o aluno treinar a impostação e entonação
da voz, para apresentações teatrais.
● Construir coletivamente uma peça teatral a parti de um tema com a turma,
ensaiar e realizar apresentação para comunidade escolar.
● Realizar oficina para confecção de fantoches de acordo com um tema
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Processo de criação

(variadas entonações de voz,
diferentes fisicalidades,
diversidade de personagens e
narrativas etc.).

preestabelecido para apresentações de teatro de fantoches.
● Organizar grupos para apresentação de histórias infantis, utilizando
fantochões criados pelos próprios alunos.

(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

● Realizar pesquisa sobre: cenografia, figurino, iluminação maquiagem e
sonoplastia, organizar apresentação para compartilhar em sala de aula.
● Organizar grupos para realizar estudos sobre os elementos teatrais, e cada
grupo realizar uma apresentação para compartilhar as informações em sala
de aula.
● Desenvolver estudo de pesquisa e construção de portfólio sobre o espaço
cênico.
● Escolher textos dos clássicos infanto-juvenis, organizar ensaios para
apresentação teatral, procurando utilizar movimentos e voz adequados aos
personagens da história, como também adequações de cenários.
● Pesquisar sobre personagens famosos do teatro, apresentar trabalho escrito.
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movimento e de voz na criação de
um personagem teatral, discutindo
estereótipos

Processo de criação

(EF15AR23) Reconhecer e
experimentar, em projetos temáticos,
as relações processuais entrediversas
linguagens artísticas.

● Desenvolver e experimentar, em projetos com temas históricos para
desenvolver as relações processuais entre diversas linguagens artísticas,
com representação teatral, filmagens, painéis, construção de slides, e
portfólios com pesquisas relacionados ao assunto em estudo.

Artes
integradas
Matrizes estéticas
culturais

Artes
integradas

Patrimônio cultural

(EF15AR24) Caracterizar e
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 diferentes linguagens artísticas.

● Pesquisar sobre as brincadeiras infantis e desenvolver um trabalho para
fazer uma apresentação teatral, buscando resgatar a brincadeiras simples.
● Organizar uma peça teatral baseada na historia do município.

● Pesquisar e construir um álbum sobre a história do povo indígena e
quilombola, existente o município e a partir dos dados coletados, organizar
uma peça teatral para apresentação, procurando dar ênfase aas vestimentas,
a linguagem, os hábitos alimentares e crença religiosa.
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Arte e tecnologia

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

● Organizar grupos para realizar filmagem em forma de documentário
construindo a história da escola desde a sua fundação até os tempos atuais,
lembrando-se de incluir entrevistas, biografias de pessoas que passaram
pela escola e deixaram um exemplo profissional, e ao concluir apresentar
na sala de aula.
● Criar um álbum virtual (blog, istagram e outros) de fotos da escola
apresentando a história des sua fundação, fotos dos diretores ate os dias
atuais com sua biografia curtas, fotos de professores com biografias curtas,
fotos de servidores e alunos, além dos espaços escolares como fachada,
salas de aula, laboratórios, áreas de lazer e outros.
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9.3 COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
Adnalyne da Silva Guimarães Teles
Marcelo Gonzaga de Araújo Souza
Odílio Martins Moreira de Sousa

Testemunhamos este momento histórico de implantação da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) nas escolas, processo que exige adequação ao contexto local e regional,
no qual Estados e Municípios constroem e discutem seu currículo comum, preservando a
linha do documento nacional, porém, complementando com elementos diversificados.
A necessidade de um currículo único, para todo o sistema educacional brasileiro, já
era prevista legalmente na Constituição de 1988, nas Diretrizes Curriculares Nacionais e na
LDB, visando contemplar as expectativas de aprendizagem e pautando do princípio da
equidade. Construída em um processo colaborativo entre especialistas de cada área do
conhecimento e acompanhado pela sociedade, a BNCC visa diminuir as desigualdades em
educação, superar dissonâncias das políticas educacionais e fortalecer a colaboração das três
esferas de governo (federal, estadual e municipal).
É um documento normativo, que vincula toda a estrutura de organização e
progressão, afetando todas as habilidades e competências que são considerados
conhecimentos, comportamentos e atitudes essenciais para todos os alunos da educação
básica, em todas suas etapas, respeitando os direitos de aprendizagem previstos no Plano
Nacional de Educação.
Na formulação de um currículo, a escola, como produtora e reprodutora da
sociedade, deve corresponder às demandas daquela, na medida da necessidade. É notório
como a tecnologia tem mudado o comportamento social. Os meios de comunicação interferem
na aprendizagem das crianças e jovens, dessa forma, cabe aos profissionais da educação
redirecionar e orientar o uso dessa tecnologia para que venha contribuir à aquisição do
conhecimento e a aprendizagem dos educandos. Por esse motivo, com as mudanças rápidas da
sociedade, a escola deve refazer sua proposta curricular de modo sistêmico, a fim de garantir a
igualdade de oportunidades no acesso ao aprendizado.
A educação física é o campo do conhecimento que valoriza a afetividade em
consonância com o aspecto cognitivo durante as práticas corporais individuais e coletivas, que
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por sua vez demandam, para sua maior compreensão, criatividade, criticidade e análise das
simbologias culturais, para que sejam resolvidos problemas reais do cotidiano, não apenas
escolar, mas da vida cidadã.
É uma matéria, tão importante como as demais, pois para que sejam adquiridas
habilidades básicas, para dar suporte a aprendizagens mais elaboradas, de qualquer outra
disciplina, é necessária a vivência dos saberes da cultura corporal, como o próprio andar,
manipular objetos, saltar, carregar e até mesmo segurar o lápis. O profissional de educação
física deve ter embasamento filosófico, conhecimento tanto quanto outro mestre, e, considerar
que o ser humano tem um corpo, que em movimento expressa consciência cultural e estética.
É necessário alinhar a atividade física aos novos padrões de comportamento.
Estratégias de promoção de saúde devem ser incorporadas à jornada escolar, para diminuir os
efeitos do isolamento social, o excesso de horas on line (sem acessar informações úteis) e
combater os fetiches de consumo. A educação física deve refazer-se, de modo a poder
transformar a realidade dos alunos para melhor. Não apenas reproduzindo gestos, mas
conscientizando a juventude para que faça uma leitura do mundo de modo autônomo, com
capacidade para tomar decisões mais adequadas, ser um adulto sujeito de si, e,
consequentemente, mais propenso a ser feliz.
Através da educação física a escola se torna mais atrativa e interessante, pois o
sujeito, com seu corpo em movimento, motivado por uma força de sentido, aumenta suas
chances de êxito escolar, atingindo uma aprendizagem concreta.
O componente curricular é o elemento introdutório do esporte escolar e é uma
importante ferramenta no combate ao trabalho infantil, evasão escolar, recrutamento pela
criminalidade e desenvolvimento de dificuldades em saúde mental. Neste último por estimular
o cérebro a produzir neurotransmissores do prazer e felicidade, facilitando também a
memorização.
Para aprender é necessário interromper a rotina de imobilidade e silêncio da sala de
aula. A educação física, enquanto componente do currículo, provoca a discussão sobre a
importância de se tratar o homem, como um ser que integra o mental e o corporal na sua
afetividade. O universo infantil de movimentos, fantasias jogos e brincadeiras devem ser
explorados, como porta de entrada para o aprendizado de diversos saberes.
Todavia, no processo de aprendizagem há momentos de agitação e esforço, mas
também de relaxamento, contemplação e meditação, que também são temas de estudo da
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educação física, com as práticas integrativas em saúde, em ascensão nas pesquisas biomédicas
atuais.
Considerando a vocação de tornar o ambiente escolar mais leve e atrativo,
favorecendo a aprendizagem concreta, dando significado aos demais conteúdos, atuando na
construção da autonomia do aluno, proporcionando o contato com as regras esportivas e
sociais, valorizando a democracia, consequentemente, aproximando os alunos do exercício da
cidadania, a educação física é o componente mais versátil para tratar de temas transversais,
favorecer a inclusão e a interdisciplinaridade.
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EDUCAÇÃO FÍSICA - 1º ANO
Unid. Temática

GINÁSTICA
LUTAS

BRINCADEIRAS
E JOGOS

Objetos de
Conhecimento

GINÁSTICA
GERAL
DISPUTAS
CORPORAIS

BRINCADEIRAS E
JOGOS DA
CULTURA
POPULAR
PRESENTES NO
CONTEXTO
COMUNITÁRIO* E
REGIONAL**.

Habilidades
(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.
(EF12EF13)
Experimentar
e
fruir
elementos básicos de combate (esquivar,
imobilizar, conquistar território, atingir
alvo, de puxar/empurrar, desequilibrar e
com implementos), de forma individual e
em
pequenos
grupos,
adotando
procedimentos de segurança.
(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
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Orientações Metodológicas

Proporcionar e desenvolver vivências de movimento,
consciência corporal e coordenação motora
fina/ampla, utilizando os elementos básicos da
ginástica.
Propor desafios abordando os diferentes elementos da
ginástica.
Desenvolver atividades e jogos que envolvam os
Elementos básicos de combate (esquivar, imobilizar,
conquistar território, atingir alvo, puxar/empurrar,
desequilibrar, entre outros) sem e com implementos.

Conhecer e vivenciar brincadeiras populares,
características da comunidade e região, valorizando e
resgatando a cultura local.
Promover momentos de discussão sobre as regras
básicas dos jogos e brincadeiras, assim como
diferenças individuais.

DANÇAS

ESPORTES

DANÇAS NO
CONTEXTO
REGIONAL E
COMUNITÁRIO

ESPORTES DE
PRECISÃO

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.
(EF12EF11)
Experimentar
e
fruir
diferentes danças do contexto comunitário
e regional (rodas cantadas, brincadeiras
rítmicas e expressivas), e recriá-las,
respeitando as diferenças individuais e de
desempenho corporal.
(EF12EF12) Identificar os elementos
constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das
danças do contexto comunitário e regional,
valorizando
e
respeitando
as
manifestações de diferentes culturas.
(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.
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Incentivar e desenvolver pesquisas sobre brincadeiras
populares em diversas épocas.

Desenvolver diferentes propostas de vivências
rítmicas, expressivas através de jogos, danças (diretas
e indiretas), rodas de ciranda, coreografias, cantigas
populares e danças folclóricas.
Experimentar e apreciar diferentes danças e gêneros
musicais, valorizando a cultural local.

Proporcionar e desenvolver vivências de lançamentos
e arremessos, utilizando alvos e encaixes através de
jogos, exercícios, grupais e individuais.
Propor momentos de aprendizagem sobre a confecção
de implementos como pelotas, argolas, pinos e alvos.
Orientar sobre, as regras, riscos e o respeito à
integridade física própria e dos colegas, assim como
noções e conservação dos materiais.

EDUCAÇÃO FÍSICA - 2º ANO
Unid. Temática

GINÁSTICA
LUTAS

Objetos de
Conhecimento

GINÁSTICA
GERAL
DISPUTAS
CORPORAIS

Habilidades

Orientações Metodológicas

(EF12EF09) Participar da ginástica geral,
identificando as potencialidades e os
limites do corpo, e respeitando as
diferenças individuais e de desempenho
corporal.
(EF12EF10) Descrever, por meio de
múltiplas linguagens (corporal, oral,
escrita e audiovisual), as características
dos elementos básicos da ginástica e da
ginástica geral, identificando a presença
desses elementos em distintas práticas
corporais.

Experimentar atividades que explorem capacidades
físicas e habilidades motoras, envolvendo rolamentos,
corridas, saltos, giros e manuseio de implementos.

(EF12EF14) Planejar e utilizar estratégias
de ataque e defesa utilizando os elementos
básicos de combate.

BRINCADEIRAS
E JOGOS

BRINCADEIRAS E
JOGOS DA
CULTURA
POPULAR
PRESENTES NO
CONTEXTO
COMUNITÁRIO E
REGIONAL.

(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
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Estimular a autopercepção do aluno ao desenvolver as
atividades propostas e discutir as diferenças
individuais.
Correlacionar comandos e atitudes pertinentes aos
exercícios direcionados.
Propor situações-problema e estimular a formulação
de estratégias de ataque/defesa utilizando os
elementos básicos de combate (esquivar, imobilizar,
conquistar território, atingir alvo, de puxar/empurrar e
desequilibrar), a serem utilizados nos jogos de
oposição.
Experimentar atividades e jogos que estimulem a
cooperação, criatividade, imaginação e a ludicidade,
valorizando o contexto local.
Propor atividades de pesquisa entrevistas, abordando a
temática do brincar popular, incentivando o
desenvolvimento destas atividades nos espaços
disponíveis na comunidade.

brincadeiras e jogos e demais
corporais
tematizadas
na
produzindo textos (orais,
audiovisuais) para divulgá-las na
na comunidade.

DANÇAS

ESPORTES

DANÇAS NO
CONTEXTO
REGIONAL E
COMUNITÁRIO

ESPORTES DE
MARCA

práticas
escola,
escritos,
escola e

(EF12EF11)
Experimentar
e
fruir
diferentes danças do contexto comunitário
e regional (rodas cantadas, brincadeiras
rítmicas e expressivas), e recriá-las,
respeitando as diferenças individuais e de
desempenho corporal.
(EF12EF12) Identificar os elementos
constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das
danças do contexto comunitário e regional,
valorizando
e
respeitando
as
manifestações de diferentes culturas.
(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.
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Experimentar diversas vivências na dança, explorando
a dramaticidade e maior expressividade, diferentes
formações e elementos da dança.
Experimentar e apreciar diferentes danças e gêneros
musicais, valorizando a cultural local.

Proporcionar e desenvolver vivências de corridas e
saltos, através de jogos, exercícios, grupais e
individuais que possam ser mensurados.
Conhecer, respeitar, incorporar e discutir a
competitividade, trazendo os valores ao diálogo
esportivo escolar.

EDUCAÇÃO FÍSICA - 3º ANO
Unid. Temática

BRINCADEIRAS
E JOGOS;

ESPORTE

Objetos de
Conhecimento

Habilidades

(EF35EF01) Experimentar e fruir
brincadeiras e jogos populares do Brasil e
do mundo, incluindo aqueles de matriz
indígena e africana, e recriá-los,
Brincadeiras e jogos valorizando a importância desse
do Brasil e do
patrimônio histórico cultural.
Mundo
(EF35EF04) Recriar, individual e
Brincadeiras e jogos coletivamente, e experimentar, na escola e
de matriz indígena e fora dela, brincadeiras e jogos populares do
africana
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
Esportes
de individuais e coletivas básicas para sua
rede/parede
execução, prezando pelo trabalho coletivo
e pelo protagonismo.

Orientações Metodológicas

Conhecer e vivenciar práticas corporais de jogos
populares locais, regionais, de origem indígena e
africana.
Experimentar e estimular atitudes de organização,
pesquisa e adaptação dos jogos e brincadeiras ao seu
contexto comunitário e regional.

Conhecer, vivenciar e adaptar diversos jogos prédesportivos de rede/parede, trabalhando a autonomia,
desenvolvimento motor e do espírito de equipe no
aluno.
Identificar e relacionar os aspectos comuns dos
esportes de rede/parede, valorizando a individualidade
e estimulando o ambiente de inclusão.

(EF35EF06) Diferenciar os conceitos de
jogo e esporte, identificando as Proporcionar momentos de discussão sobre os
características que os constituem na aspectos cooperativos, participativos e competitivos
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Danças
Ginásticas

LUTAS

contemporaneidade e suas manifestações
(profissional e comunitária/lazer).
(EF35EF09) Experimentar, recriar e fruir
Danças do Brasil e
danças populares do Brasil e do mundo e
do mundo
danças de matriz indígena e africana,
Danças de matriz
valorizando e respeitando os diferentes
indígena e africana
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 africana.
(EF35EF07) Experimentar e fruir, de
forma coletiva, combinações de diferentes
elementos da ginástica geral (equilíbrios,
Ginástica geral
saltos, giros, rotações, acrobacias, com e
sem materiais), propondo coreografias com
diferentes temas do cotidiano.
(EF35EF13) Experimentar, fruir e recriar
Lutas do contexto
diferentes lutas presentes no contexto
comunitário
e
comunitário e regional e lutas de matriz
regional
indígena e africana.
Lutas de matriz
(EF35EF14) Planejar e utilizar estratégias
indígena e africana
básicas das lutas do contexto comunitário e
regional e lutas de matriz indígena e
africana experimentadas, respeitando o
colega como oponente e as normas de
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dos jogos, diferenciando suas características
essenciais, valorizando a formação integral do aluno.
Conhecer, identificar e vivenciar diferentes atividades
expressivas, através da participação de variações de
danças e práticas rítmicas, relacionando ao contexto
cultural de raiz indígena e africana.
Relacionar e descrever as danças de matriz indígena e
africana através de pesquisas, palestras, vídeo aulas,
trabalhos em grupo, cirandas, aulas de campo,
ressignificando as danças destas culturas.
Apresentar e explorar os elementos básicos da
ginástica, exercícios e sequências de movimentos
característicos.
Propor a montagem e apresentação de coreografias,
utilizando elementos básicos da ginástica.
Propor diferentes tipos de jogos de oposição, em
duplas e pequenos grupos, abordando os elementos de
matriz indígena e africana.
Realizar grupos de discussão sobre respeito à
integridade física dos colegas, prevenção à violência,
diferença entre esportes de luta e briga.
Pesquisar lutas de raiz africana, indígena, do contexto

segurança.
comunitário e regional, identificando suas principais
(EF35EF15) Identificar as características características, além de buscar formas de adaptação
das lutas do contexto comunitário e destas lutas nos espaços disponíveis na comunidade.
regional e lutas de matriz indígena e
africana, reconhecendo as diferenças entre
lutas e brigas e entre lutas e as demais
práticas corporais.
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EDUCAÇÃO FÍSICA - 4º ANO
Unid. Temática

BRINCADEIRAS
E JOGOS;

Esportes

Objetos de
Conhecimento

Habilidades

(EF35EF02) Planejar e utilizar estratégias
Brincadeiras e jogos para possibilitar a participação segura de
do Brasil e do todos os alunos em brincadeiras e jogos
Mundo
populares do Brasil e de matriz indígena e
Brincadeiras e jogos africana.
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
histórico
cultural
na
preservação das diferentes culturas.
Esportes de campo e (EF35EF05) Experimentar e fruir diversos
tipos de esportes de campo e taco, rede/parede
taco
e invasão, identificando seus elementos
comuns e criando estratégias individuais e
coletivas básicas para sua execução, prezando
pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo.
(EF35EF06) Diferenciar os conceitos de jogo e
esporte, identificando as características que os
constituem na contemporaneidade e suas
manifestações
(profissional
e
comunitária/lazer).
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Orientações Metodológicas
Recriar brincadeiras e jogos populares do Brasil,
incorporando ao conhecimento das matrizes indígena e
africana, através de adaptações temáticas.
Propor análise de vídeos, leituras, rodas de conversa,
debates temáticos, confecção de cartazes, textos,
desenhos, jogos expressivos e apresentações,
enfatizando as características culturais nacionais,
regionais, de raiz indígena e africana.

Conhecer, vivenciar e adaptar diversos jogos prédesportivos de campo e taco, trabalhando a autonomia,
desenvolvimento motor e do espírito de equipe no
aluno.
Identificar e relacionar os aspectos comuns dos
esportes de campo e taco, valorizando a
individualidade e estimulando o ambiente de inclusão.
Proporcionar momentos de discussão sobre os
aspectos cooperativos, participativos e competitivos
dos jogos, diferenciando suas características
essenciais, valorizando a formação integral do aluno.

Danças do Brasil e
do mundo danças de
matriz indígena e
africana
DANÇAS
Ginástica geral

GINÁSTICAS

LUTAS

Lutas do contexto
comunitário e regional
Lutas de matriz
indígena e africana

(EF35EF11) Formular e utilizar estratégias
para a execução de elementos constitutivos
das danças populares do Brasil e do
mundo, e das danças de matriz indígena e
africana.
(EF35EF12) Identificar situações de
injustiça e preconceito geradas e/ou
presentes no contexto das danças e demais
práticas corporais e discutir alternativas
para superá-las.
(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.
(EF35EF13) Experimentar, fruir e recriar
diferentes lutas presentes no contexto
comunitário e regional e lutas de matriz
indígena e africana.
(EF35EF14) Planejar e utilizar estratégias
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Estimular que os alunos tragam músicas, sequências
de movimentos rítmicos e expressivos;
Elaborar coreografias temáticas, apresentar em
festivais por turma e em eventos da escola,
ressignificando as danças folclóricas brasileiras,
indígenas e africanas.
Trazer filmes, vídeo aulas e depoimentos que abordem
a injustiça, o preconceito e a inibição no contexto da
dança, através de questões que envolvam temas de
gênero, etnia e cultura, abordando a criticidade e
propondo ações para melhoria da convivência e
tolerância às diferenças.
Apresentar e explorar os elementos básicos e os
diversos métodos da ginástica (francês, sueco, alemão,
entre outros), exercícios e sequências de movimentos
característicos.
Propor a montagem e apresentação de coreografias,
utilizando elementos básicos da ginástica.
Trabalhar através da base filosófica de cada luta,
enfatizando o equilíbrio entre corpo e mente, os
diferentes tipos de valores, abordando os elementos de
matriz indígena e africana.

básicas das lutas do contexto comunitário e
regional e lutas de matriz indígena e
africana experimentadas, respeitando o
colega como oponente e as normas de
segurança.
(EF35EF15) Idenficar as características
das lutas do contexto comunitário e
regional e lutas de matriz indígena e
africana, reconhecendo as diferenças entre
lutas e brigas e entre lutas e as demais
práticas corporais.
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Experimentar movimentos diversificados de equilíbrio
e desequilíbrio similares aos executados nas lutas, com
segurança.
Vivenciar de forma lúdica as lutas de raiz africana,
indígena, do contexto comunitário e regional,
identificando suas principais características, além de
buscar formas de adaptação destas lutas nos espaços
disponíveis na comunidade escolar.

EDUCAÇÃO FÍSICA - 5º ANO
Unid. Temática
BRINCADEIRAS
E JOGOS;

ESPORTES

Objetos de
Conhecimento
Brincadeiras e jogos
populares do Brasil e
do mundo
Brincadeiras e jogos
de matriz indígena e
africana

Esportes de invasão

Habilidades

Orientações Metodológicas

(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
histórico
cultural
na
preservação das diferentes culturas.

Estimular os alunos a construção de brincadeiras e
jogos populares, criando e adaptando as atividades de
acordo com a cultura nacional, regional, de matrizes
indígena e africana.

(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

Vivenciar e adaptar diversos jogos pré-desportivos de
invasão, trabalhando autonomia e estabelecendo o
equilíbrio entre cooperação e competição no
desenvolvimento integral do aluno.
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Propor análise de vídeos, leituras, rodas de conversa,
debates temáticos, confecção de cartazes, textos,
desenhos, jogos expressivos e apresentações,
enfatizando as características culturais nacionais,
regionais, de raiz indígena e africana.

Promover a inclusão nos aspectos comuns dos
esportes de invasão, valorizando o trabalho em equipe.
Trazer situações cotidianas com base na vivência do
aluno no meio social, oportunizando momentos de

contemporaneidade e suas manifestações discussão
sobre
os
aspectos
cooperativos,
(profissional e comunitária/lazer).
participativos e competitivos dos jogos, valorizando a
formação integral.

GINÁSTICA

DANÇAS

Ginástica geral

Danças do Brasil e
do mundo
Danças de matriz
indígena e africana

Conhecer uma proposta de classificação da ginástica,
tais como: ginástica para a saúde, ginástica para as
(EF35EF07) Experimentar e fruir, de competições e ginástica para as demonstrações.
forma coletiva, combinações de diferentes
elementos da ginástica geral (equilíbrios,
saltos, giros, rotações, acrobacias, com e Experimentar combinações de diferentes elementos de
sem materiais), propondo coreografias com ginástica geral, reconhecendo os limites do corpo e
diferentes temas do cotidiano.
vivenciando as coreografias.
(EF35EF11) Formular e utilizar estratégias
para a execução de elementos constitutivos
das danças populares do Brasil e do mundo,
e das danças de matriz indígena e africana.
(EF35EF12) Identificar situações de injustiça
e preconceito geradas e/ou presentes no
contexto das danças e demais práticas
corporais e discutir alternativas para superálas.
(EF35EF07) Experimentar e fruir, de forma
coletiva,
combinações
de
diferentes
elementos da ginástica geral (equilíbrios,
saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem
materiais), propondo coreografias com
diferentes temas do cotidiano.
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Experimentar diferentes tipos de dança de rua e toda a
cultura que envolve essa prática corporal, explorando
gestos, ritmos e espaços.
Vivenciar passos e ritmos de danças regionais,
nacionais, indígenas e africanas, sensibilizando para a
inclusão social.

Vivenciar as classificações da ginástica, tais como:
ginástica para a saúde, ginástica para as competições e
ginástica para as demonstrações.

Trazer filmes, vídeo aulas e depoimentos que abordem

GINÁSTICAS

LUTAS

Ginástica geral

Lutas do contexto
comunitário
e
regional
Lutas de matriz
indígena e africana

(EF35EF08) Planejar e utilizar estratégias
para resolver desafios na execução de
elementos básicos de apresentações coletivas
de ginástica geral, reconhecendo as
potencialidades e os limites do corpo e
adotando procedimentos de segurança.

a injustiça, o preconceito e a inibição no contexto da
ginástica, através de questões que envolvam temas de
gênero, abordando a criatividade e promovendo ações
para melhoria da convivência e tolerância às
diferenças.

(EF35EF15) Identificar as características
das lutas do contexto comunitário e
regional e lutas de matriz indígena e
africana, reconhecendo as diferenças entre
lutas e brigas e entre lutas e as demais
práticas corporais.

Vivenciar movimentos de esquivas, imobilizações,
rolamento, equilíbrio e desequilíbrio, transformando
jogos em lutas e experimentando diversas formas de
combate.
Adaptar condições de lutas de modo de promover uma
empatia aos diversos tipos de deficiências, promover
uma ambiência ao combate do preconceito e respeito
as diferenças.
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10 - ÁREA DE MATEMÁTICA
10.1 - COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA
A importância da Matemática nos Anos Iniciais na construção da alfabetização e
do letramento matemático.
Vilemar Martins da Silva
Nivaneida Dias Crisóstomo
A educação matemática é vista como uma linguagem capaz de traduzir a realidade e
estabelecer diferenças. O conhecimento matemático se origina na busca do ser humano por
respostas a problemas oriundos de suas práticas sociais e de seus problemas reais. Nessa
busca, surgiram novos saberes, que geraram novas perguntas. Nessa perspectiva, a
Matemática não é e não pode ser vista pela escola como um aglomerado de conceitos antigos
e definitivos a serem transmitidos aos estudantes. Ao contrário, no processo de ensino
aprendizagem desenvolvido no âmbito escolar, é fundamental que os sujeitos sejam
provocados a atribuir significado aos conhecimentos matemáticos. Portanto, o ensino de
Matemática deve contribuir para que os estudantes realizem observações sistemáticas de
aspectos quantitativos e qualitativos da realidade, e estabeleçam inter-relações entre eles,
utilizando conhecimentos relativos a números, à geometria, a grandezas e medidas, à álgebra,
à probabilidade e à estatística. Desse modo, a Matemática contribuirá para a compreensão da
realidade e nela atuará desenvolvendo formas de raciocínio que envolverão as ações de
questionar, imaginar, induzir, comparar, inferir, refletir, estimar, decidir, argumentar,
representar/registrar, criar, comunicar, potencializando a análise e a comunicação sobre o que
se pensou.
O componente curricular Matemática evoluiu como ciência e veio acompanhado de
organizações, que na Base Nacional Comum Curricular foram denominadas unidades
temáticas, a saber: Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas, Probabilidade e
Estatística. A estrutura idealizada em unidades temáticas deve ser vista apenas como uma
forma de organização, pois não deve existir separação definida entre o conhecimento
considerado como escolar e o conhecimento das práticas cotidianas dos sujeitos envolvidas no
currículo. Propor estudar problemas reais, não se retendo apenas aos objetos de conhecimento
demarcados para uma disciplina ou unidade temática, adotando uma abordagem
interdisciplinar, pois raramente um problema se encaixa unicamente dentro dos limites de
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uma só área, disciplina e/ou componente curricular. Superar a perspectiva de limitar os
objetos de conhecimento em unidades temáticas isoladas e definidas tem sido um dos
principais desafios a serem superados com relação às práticas escolares de trabalho com a
Matemática. Dessa forma, nota-se que a discussão sobre a seleção e a organização de
habilidades e competências, objetos de conhecimento, orientações metodológicas e critérios
avaliativos é muito complexa visto que é impossível de se pensar a escola no singular.
O trabalho desenvolvido no Anos Iniciais deve priorizar o letramento matemático
para que os alunos possam agir com criticidade, autonomia e sejam capazes de interagir com
seu meio, propiciando condições para solucionar os problemas do cotidiano, exercendo uma
relação direta entre as práticas sociais e os conhecimentos matemáticos estudados.
O mundo está cada vez mais matematizado e o grande desafio que se coloca à escola
e aos seus professores é construir um currículo de matemática que transcenda o ensino de
algoritmos e cálculos mecanizados, principalmente nos Anos Iniciais, onde está a base da
alfabetização matemática.
Outro fator relevante é que a Matemática é vista por muitos como uma área do
conhecimento muito complexa, mas quando é trabalhada dentro de um espaço de
aprendizagem democrático de forma contextualizada e interdisciplinar se apresenta como um
componente curricular fascinante.
Visando proporcionar ao ensino da Matemática perspectivas mais eficientes e
eficazes de introdução, desenvolvimento e consolidação de habilidades, criamos espaços de
criatividade que proporcionarão aos docentes concretizar um trabalho baseado na
democratização do conhecimento matemático alfabetizando e letrando de modo
contextualizado e interdisciplinar, valorizando os conhecimentos prévios dos sujeitos,
oportunizando sua participação integral utilizando materiais concretos e lúdicos.
Possibilitar aos sujeitos uma visão menos estática da Matemática é compreender que
os saberes não estão prontos e acabados, mas passíveis de serem construídos e reconstruídos.
Nesse contexto, o trabalho com situações problemas proporcionarão aos alunos transitarem
entre os campos de Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas, Probabilidade e
Estatística apontando semelhanças e diferenças, estabelecendo estratégias de resolução diante
de situações cotidianas.
Manusear os diferentes campos da Matemática é um caminho para novas
descobertas que justifica uma necessidade da sociedade, sobretudo para que tenhamos alunos
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mais confiantes em si mesmos ao ponto de lançar-se nas resoluções como um desafio dele e
não do professor.
Então para desenvolver as habilidades ao longo dos Anos Iniciais, a área de
Matemática está de acordo com as orientações da BNCC e se articulam entre si para garantir
aos alunos uma observação empírica do mundo real a representações e associarem essas
representações ao conhecimento matemático consolidado.

Competências Específicas
A BNCC apresenta as competências específicas abaixo relacionadas que geraram
habilidades norteadoras possibilitando a abertura de espaços de criatividade e dinamismo na
execução das práticas pedagógicas idealizadas e exercidas em sala de aula, valorizando a
alfabetização e o letramento matemático dentro de uma perspectiva inovadora.
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
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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.

233

LMATEMÁTICA – 1º ANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

Números

- Utilizar brincadeira como amarelinha e estabelecer relação de
ordem crescente e decrescente, sequência numérica e contagem.
Contagem de rotina
- Utilizar o mobiliário da sala (carteiras), a lista nominal
Contagem ascendente e
(EF01MA01) Utilizar números
(chamada) para associar números a quantidades, ordem,
descendente
naturais como indicador de
sequência e códigos.
Reconhecimento de
quantidade ou de ordem em
- Propor o jogo da memória para associar algarismo a quantidade
números no contexto diário: diferentes situações cotidianas e
ou relacionar código/objeto.
indicação de quantidades, reconhecer situações em que os
- Elaborar uma mensagem secreta utilizando as sequências
indicação de ordem ou
números não indicam contagem nem numéricas, e através da codificação e decodificação dos números
indicação de código para a ordem, mas sim código de
se desvenda a mensagem.
organização de
identificação.
- Elaborar fichas de dados pessoais dos alunos (endereço,
informações.
número de telefone, registro de nascimento).
- Explorar a contagem, sequência, ordem e codificação dos
números em diferentes culturas (indígenas e quilombolas).

Números

- Propor possibilidades de contagem a partir de contextos sociais
(quantos sapatos, sandálias tem na sala, quantos alunos, os dedos
das mão de todos etc.).
- Utilizar jogos e brincadeiras com situações numéricas
cotidianas, (amarelinha, trilha, bingo ou dominó) para explorar
as ideias de contagens, quantidades, números e agrupamentos.
- Utilizar material concreto (palitos, tampinhas, sementes etc.)
contextualizados em situações problemas.
- Promover através de parlendas, poemas, recursos tecnológicos,
livros e etc. situações problemas que envolva a contagem.

Quantificação de elementos
de uma coleção:
estimativas, contagem um a
um, pareamento ou outros
agrupamentos e
comparação.

(EF01MA02) Contar de maneira
exata ou aproximada, utilizando
diferentes estratégias como o
pareamento e outros agrupamentos.

234

Números

Números

(EF01MA03) Estimar e comparar
Quantificação de elementos quantidades de objetos de dois
de uma coleção:
conjuntos (em torno de 20
estimativas, contagem um a elementos), por estimativa e/ou por
um, pareamento ou outros correspondência (um a um, dois a
agrupamentos e
dois) para indicar “tem mais”, “tem
comparação.
menos” ou “tem a mesma
quantidade”.

Leitura, escrita e
comparação de números
naturais (até 100)
Reta numérica.

- Realizar comparações de quantidades de dois conjuntos de
objetos presentes no contexto da sala de aula (lápis, cadernos,
etc.)
- Utilizar a lista de chamada para fazer estimativas e
comparações das quantidades de meninos e meninas e comparar
essas quantidades com dias anteriores.
- Realizar jogos (boliche, argolas, pega-vareta, etc.) e realizar
questionamentos durante a brincadeira usando a linguagem
matemática para indicar termos como “tem mais”, “tem menos”
ou “tem a mesma quantidade” "tem quantidades diferente".
- Criar situações problemas contextualizadas, com o uso de
material concreto, nas quais se deva saber a quantidade atual de
objetos de uma coleção comparada a análises realizadas
anteriormente.

- Explorar com o uso de materiais concretos (tampinhas, palitos) as
diferentes formas de representação numérica através da organização e
agrupamentos.
(EF01MA04) Contar a quantidade
- Utilizando tarjetas numeradas de 0 a 9, propondo aos alunos a
de objetos de coleções até 100
construção de novos números associando-os a suas quantidades.
unidades e apresentar o resultado por - Utilizar material dourado para representar quantidades.
registros verbais e simbólicos, em
- Contextualizar esta habilidade através dos calendários e quadro de
números e utilizar como apoio para compreender as representações
situações de seu interesse, como
jogos, brincadeiras, materiais da sala numéricas convencionais associando-as a quantidades.
- Utilizar álbuns de figurinhas, jogos como boliche, brincadeiras ou
de aula, entre outros.
jogos de arremesso para que os alunos gerem registros de pontuações
que após analisados, comparados e organizados possam ser listados em
tabelas.
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(EF01MA05) Comparar números
naturais de até duas ordens em
situações cotidianas, com e sem
suporte da reta numérica.

- Realizar comparações em sala (quantidade de meninos e
meninas, carteiras ocupadas e vazias, alunos presentes e faltosos)
- Apresentar um modelo de reta numérica (trena, régua, cartaz,
escrita no quadro) como suporte auxiliando na contagem,
comparação e localização dos números.
- Criar situações problemas contextualizadas de comparação,
com o uso da reta numérica, fazendo questionamentos quanto ao
antecessor, sucessor, o maior, menor entre outras comparações
dos referidos números na reta.
- Utilizar recursos didáticos áudio visuais que retratem passagem
de tempo objetivando a discussão do que veio primeiro e o que
sucedeu em determinada cena comparando as informações.

Números

Leitura, escrita e
comparação de números
naturais (até 100)
Reta numérica.

Números

- Apresentar situações problemas contextualizadas para o
desenvolvimento do cálculo mental com o uso materiais
concretos (palitos, tampas, canudos e etc.) para permitir a
compreensão significado da adição sem memorização.
(EF01MA06) Construir fatos básicos - Apresentar os sinais através de jogos (uso de dados, jogo da
Construção de fatos básicos da adição e utilizá-los em
trilha, cartas, tarjetas, dominó etc.)
da adição
procedimentos de cálculo para
- Proporcionar aos alunos os registros das resoluções de
resolver problemas.
situações problemas. (Painel de soluções), refletir as diversas
soluções propostas e valorizando as estratégias utilizadas.
- Promover momentos de elaboração de situações problemas
entre professor e aluno, proporcionando ao aluno a oportunidade
de ser protagonista do conhecimento.
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Números

Números

Composição e
decomposição de números
naturais

- Compor e decompor número de até duas ordens, por meio de
material concreto (palitos, canudos etc.) possibilitando os alunos
compreender as diferentes formas de separá-los (dois, três ou
(EF01MA07) Compor e decompor cinco grupos) registrando as composições e decomposições
número de até duas ordens, por meio realizadas.
de diferentes adições, com o suporte - Trabalhar jogos como material dourado para compor e
decompor e possibilitando a comparação dos números.
de material manipulável,
contribuindo para a compreensão de - Realizar brincadeiras que ajudem os alunos a reconhecer que
nosso sistema de numeração se baseia em estratégias de
características do sistema de
agrupamento: juntar dez unidades para formar uma dezena.
numeração decimal e o
- Representar os números no QVL com o uso de palitos e
desenvolvimento de estratégias de
canudos.
cálculo.
- Representar os números utilizando fichas com números
sobrepostos para o aluno compreender a composição e
decomposição.

(EF01MA08) Resolver e elaborar
problemas de adição e de subtração,
Problemas envolvendo
envolvendo números de até dois
diferentes significados da
algarismos, com os significados de
adição e da subtração
juntar, acrescentar, separar e retirar,
(juntar, acrescentar, separar, com o suporte de imagens e/ou
retirar).
material manipulável, utilizando
estratégias e formas de registro
pessoais.
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- Utilizar o QVL ou quadro de números para realizar cálculos.
- Compreender de forma prática realizar cálculos concretamente
com tampinhas, palitos e etc.
- Compreender de forma prática, através de situações problemas
e com apoio de materiais ou imagens, a ideia de juntar,
acrescentar, separar e retirar.
- Possibilitar aos alunos os registros das resoluções de situações
problemas. (Painel de soluções)

Álgebra

- Proporcionar aos alunos através de objetos da vivência
(brinquedos, tampinhas, fichas coloridas etc.) diversas formas de
organizar e ordenar identificando um padrão (cor, forma e
medidas).
- Utilizar a escala cuisenaire para trabalhar ideia de organização
e ordem.
Padrões figurais e
(EF01MA09) Organizar e ordenar
- Realizar dinâmica que trabalhe características dos alunos.
numéricos: investigação de objetos familiares ou representações
- Listar objetos da sala e escola a partir de características dos
regularidades ou padrões
por figuras, por meio de atributos,
alunos.
em sequências
tais como cor, forma e medida.
- Utilizar os blocos lógicos para trabalhar organização e ordem.
- Favorecer através do agrupar, classificar e ordenar o trabalho
com padrões estimulando os alunos a explicitarem suas
percepções oralmente, por escrito ou desenho.
- Trabalhar essa habilidade em conjunto com a habilidade
(EF01MA15).

Álgebra

- Explorar a ideia de igualdade através de conjuntos de objetos (maior
que, menor que ou igual).
- Desenvolver o pensamento algébrico através da identificação de
regularidades ou padrões (agrupar, classificar e ordenar)
- Recitar de diferentes sequências numéricas naturais de modo
crescente ou decrescente, de intervalos diferentes e a partir de qualquer
número, por exemplo, sequências dos números ímpares e pares, caso
em que é importante ressaltar as características da sequência.
- Utilizar situações de sequência em que a solução pode ser
encontrada por meio de adição ou de subtração.
- Trabalhar essa habilidade em conjunto com a habilidade
(EF01MA02, EF01MA03, EF01MA04, EF01MA05).

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.
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Geometria

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.
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- Utilizar brincadeiras populares e músicas com comandos de
movimentos específicos (Vivo-morto, Cobra-cega etc.)
- Desenvolver a consciência espacial com relação à sala de aula,
tendo como ponto de partida o próprio corpo, identificando a
posição de objetos e dos colegas, propondo situações para a
identificação do que está a está na direita/esquerda, frente/atrás,
em cima/em baixo.
- Realizar através de visita guiada ao refeitório, pátio, biblioteca
etc. com a apresentação dos espaços e identificação dos
ambientes feita por meio de placas com letras e desenho
representativo da função do ambiente, para que o aluno seja
capaz de se situar espacialmente em qualquer ponto da escola e
deste ponto se dirigir a sua sala de aula.
- Propor atividades que levem o aluno a nomear pontos de
referência que apareçam no trajeto de sua casa para a escola e
vice-versa, como padaria, farmácia, lojas, parques, praças, a casa
do amiguinho, para que possam ir percebendo que esses pontos
mudam de perspectiva, de acordo com a direção tomada no
trajeto.
- Fazer desenhos livres no quais eles demonstrem esses espaços
e apontem a ordem em que aparecem no trajeto.
- Propor atividades em malha quadriculada com direcionamento
das ações a serem feitas para a localização de pontos
determinados na mesma.
- Relacionar esta habilidade em consonância com a EF01GE09
de geografia.

Geometria

(EF01MA12) Descrever a
localização de pessoas e de objetos
Localização de objetos e de
no espaço segundo um dado ponto
pessoas no espaço,
- Utilizar as atividades da habilidade EF01MA11 com
de referência, compreendendo que,
utilizando diversos pontos
ampliações do nível de complexidade explicitando pontos de
para a utilização de termos que se
de referência e vocabulário
referência específicos.
referem à posição, como direita,
apropriado.
esquerda, em cima, em baixo, é
necessário explicitar-se o referencial.

Geometria

- Relacionar figuras geométricas a objetos conhecidos e
familiares do cotidiano e permitir aos alunos identificarem, por
comparação, objetos da sala de aula que se assemelham as
formas geométricas espaciais, como armários, quadro, portas e
janelas, mesas, porta-lápis, cestos de lixo etc.
- Introduzir nomes das figuras geométricas espaciais, comparálas a objetos do mundo físico e explorar algumas características
(EF01MA13) Relacionar figuras
(ter ou não faces e vértices, ser ou não redondas)
Figuras geométricas
geométricas espaciais (cones,
- Explorar as características físicas das figuras geométricas
espaciais: reconhecimento e
cilindros, esferas e blocos
espaciais através de objetos como caixas de leite, caixas de
relações com objetos
retangulares) a objetos familiares do sapatos, embalagens de produtos.
familiares do mundo físico
mundo físico.
- Confeccionar cartazes com os alunos, com imagens retiradas
de revistas, encartes, jornais etc., de objetos com as formas
geométricas espaciais (cones, cilindros, esferas e blocos
retangulares).
- Confeccionar formas geométricas espaciais de tamanhos
diversos para uso em jogos, utilizando sucatas como latas,
caixas, papelão, recipientes diversos, para uso ao longo do ano
letivo.
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- Propor aos alunos que construam, com ajuda do professor,
figuras geométricas espaciais, utilizando técnicas de recorte,
colagem e pintura.

Geometria

(EF01MA14) Identificar e nomear
Figuras geométricas planas: figuras planas (círculo, quadrado,
reconhecimento do formato retângulo e triângulo) em desenhos
das faces de figuras
apresentados em diferentes
geométricas espaciais
disposições ou em contornos de
faces de sólidos geométricos.
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- Explorar essa habilidade em conjunto com as formas espaciais,
reconhecendo as figura planas como parte das figuras não planas.
(EF01MA13)
- Descrever as figuras planas verbalmente usando propriedades
simples (quantidade de faces e vértices).
- Desenvolver o pensamento geométrico a respeito das figuras
planas propondo situações que coloquem as semelhanças e
diferenças existentes entre elas. (ter pontas, lados retos, ser
redonda etc.)
- Elaborar cartazes com as figuras planas e convidar os alunos a
fazerem a comparação com as imagens dos cartazes das figuras
geométricas espaciais feitas anteriormente e das faces dos
sólidos geométricos que foram construídos, apontando as
semelhanças entre elas.
- Convidar os alunos a observarem a sala de aula novamente,
buscando agora pelas partes dos objetos presentes que possam
representar as figuras planas, como as portas dos armários,
tampos das mesas, os próprios cartazes expostos, capas dos
livros e cadernos etc. Atividade esta que pode ser feita de duas
maneiras: por observação simples e explanação oral dos alunos,
com a elaboração prévia de um checklist, com imagens e
palavras, como suporte para a observação e marcação de itens
presentes em sala.
- Propor aos alunos atividades de tracejado das figuras planas de

forma livre, na construção de desenhos utilizando quadrados,
retângulos, círculos e triângulos e utilizando a malha
quadriculada como suporte.
- Levar o aluno a interiorizar as características físicas das figuras
planas enquanto socializa e compreende a importância de
respeitar as regras dos jogos. Exemplo: Jogo do Tapete
Geométrico
- Confecção de figuras planas de tamanhos e cores variados,
utilizando papelão, cartolina dupla face, EVA, cartolina duplex,
isopor, dentre outros materiais, para atividades de montagem de
imagens diversas pelos alunos, como casas, trenzinhos, carros
etc.

Grandezas e
medidas

- Comparar duas grandezas (altura, massa etc.) e expressar
comparação usando os termos indicados na habilidade
construindo de um painel de turma, pode ser utilizado barbante
(EF01MA15) Comparar
ou fita adesiva.
comprimentos, capacidades ou
- Organizar os alunos em duplas ou grupos e entregar canudos
massas, utilizando termos como mais ou lápis de comprimentos diferentes, para que possam ser
Medidas de comprimento,
alto, mais baixo, mais comprido,
organizados do mais curto ao mais comprido ou vice-versa.
massa e capacidade:
mais curto, mais grosso, mais fino, (ordem crescente ou decrescente)
comparações e unidades de
mais largo, mais pesado, mais leve, - Realizar atividade utilizando dois ou mais objetos e comparar
medida não convencionais.
cabe mais, cabe menos, entre outros, com os alunos usando a expressão como mais leve e mais
para ordenar objetos de uso
pesado.
cotidiano.
- Propor experimentos com diferentes tipos de vasilhames: jarras
de mesma altura com capacidades diferentes, alturas diferentes e
mesma capacidade e realizar estimativas com expressões: cabe
mais ou menos.
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- Utilizar imagens ou objetos de espessuras diferentes e
classificar com os alunos.
- Explorar a unidade temática probabilidade e estatística
utilizando esta habilidade.

Grandezas e
medidas

Grandezas e
medidas

- Construir com os alunos um varal com imagens ou desenhos
que retratem a rotina da sala de aula.
- Propor aos alunos momentos que sirva de referência temporal
(EF01MA16) Relatar em linguagem
Medidas de tempo:
(horário de lanche, saída)
verbal ou não verbal sequência de
unidades de medida de
- Estimular a produção de atividades que a criança realiza em
acontecimentos relativos a um dia,
tempo, suas relações e o uso
determinado período (manhã, tarde ou noite)
utilizando, quando possível, os
do calendário.
- Promover a leitura de fotografias permitindo que os alunos
horários dos eventos.
falem e levante hipóteses sobre o que cada uma representa.
-Formular perguntas sobre a sequência de fatos em história
contada.

Medidas de tempo:
unidades de medida de
tempo, suas relações e o uso
do calendário.

(EF01MA17) Reconhecer e
relacionar períodos do dia, dias da
semana e meses do ano, utilizando
calendário, quando necessário.
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- Utilizar diariamente o calendário identificando o dia, mês e
ano.
- Recitar parlendas e/ou cantigas relacionadas aos dias da
semana.
- Fazer levantamento oral sobre o dia da semana favorito, os
dias da semana que têm aula etc.
- Construir com os alunos um painel dos aniversariantes, onde
eles possam identificar os meses e dias.
- Considerar as habilidades (EF01CI05) Ciências e (EF01GE05)
Geografia

Grandezas e
medidas

Grandezas e
medidas

Medidas de tempo:
unidades de medida de
tempo, suas relações e o uso
do calendário.

Sistema monetário
brasileiro: reconhecimento
de cédulas e moedas

(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.
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- Observar o calendário, a sequência dos meses e a quantidade de
dias de cada mês.
- Levar jornais e revistas para sala de aula e pedi aos alunos que
localizem e recortem diferentes representações das datas (dia,
mês e ano)
- Registrar em cartazes a data de nascimento de cada aluno.
- Utilizar a cópia do registro do nascimento dos alunos e
solicitar que cada um marque dia, mês e ano de seu nascimento.
- Propor atividades onde os alunos identifiquem o número do
dia, mês e ano.
- Considerar as habilidades (EF01CI05) Ciências e (EF01GE05)
Geografia relacionadas à observação da passagem do tempo.
- Propor, em roda de conversa, algumas perguntas sobre o
conhecimento do sistema monetário brasileiro.
-Contextualizar esta habilidade explorando o valor de compra do
dinheiro e as formas de utilizá-lo em situações de compra e
venda.
- Utilizar encartes diversos para análise de valores dos produtos.
- Recortar os desenhos das moedas e cédulas e utilizá-las em
atividades lúdicas de compra e venda (mercadinho) enfatizando
valor maior, valor menor e trocas.
- Propor desafios explorando trocas entre cédulas e moedas
equivalentes.

Probabilidade Noção de acaso
e estatística

(EF01MA20) Classificar eventos
envolvendo o acaso, tais como
“acontecerá com certeza”, “talvez
aconteça” e “é impossível
acontecer”, em situações do
cotidiano.

- Listar ações, eventos ou situações cotidianas para que os
alunos reflitam os termos “acontecerá com certeza”, “talvez
aconteça” e “é impossível acontecer”.
- Propor atividade de sorteio de objetos com quantidades e cores
diversas e analisar as possibilidades.
- Desenvolver a noção de aleatoriedade através de situações
cotidianas que podem ser possíveis ou impossíveis de acontecer.
- Apresentar diversas situações-problema contextualizadas ou
imaginadas e expressar respostas e conclusões, utilizando
diferentes registros e linguagens.

- Explorar contextualizando o cotidiano das crianças (tabela com
os horários de estudo e rotina do dia a dia) e as atividades
permanentes abordadas em sala (agenda do dia, o calendário com
o dia do mês e semana e os horários) organizando em tabelas.
- Identificar a quantidade de meninos e meninas do dia e registrar
em forma de tabelas ou gráfico (pode ser feito no quadro do
(EF01MA21) Ler dados expressos quanto somos).
Probabilidade Leitura de tabelas e de
em tabelas e em gráficos de colunas - Apresentar um gráfico e tabela relacionado com lanches ou
e estatística
gráficos de colunas simples
simples.
brinquedos, permitindo aos alunos a identificação das
quantidades e interpretação das informações (Qual foi o
preferido, qual o menos preferido e etc.).
- Apresentar imagens de diferentes gráficos e tabelas para serem
analisadas e lidos com a turma.
- Interpretar gráficos e tabelas em situações problemas que
apresentem dados da realidade do aluno e fazer a sua reprodução
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com o uso de material concreto.
- Trabalhar essa habilidade em conjunto com a habilidade
(EF01MA03).

Coleta e organização de
informações
Probabilidade
Registros pessoais para
e estatística
comunicação de
informações coletadas

(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.
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- Realizar pesquisas com temas de interesse e realidade da
turma (lanche, brinquedos, brincadeiras, frutas e etc.), organizar
os dados em forma de tabela, gráfico e analisar os dados
expressos.
- Promover o levantamento de questões sobre si mesmo e sobre o
entorno com produção de registros dessas informações.
- Trabalhar essa habilidade em conjunto com a habilidade
(EF01MA02) ·.

LMATEMÁTICA – 2º ANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

Números

Números

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

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).

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).

HABILIDADES

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

-Construir quadro numérico móvel para a comparação entre
números formados com os mesmo algarismos, para justificar a
mudança do valor.
(EF02MA01) Comparar e ordenar
- Utilizar o material dourado para fazer a comparação entre os
números naturais (até a ordem de
seus elementos e a unidade, dezena e centena.
centenas) pela compreensão de
- Confeccionar o Q.V.L. e utilizar o sistema numeral de base 10
características do sistema de
com o auxílio das cores dos palitos usados no quadro.
numeração decimal (valor posicional -Produzir fichas com os algarismos, em cores diferentes, para
e função do zero).
serem utilizadas na construção de diversos números de até três
ordens.
Usar as mesmas fichas para identificação de cada algarismo
dentro do número fornecido, distinguindo a quantidade de
unidades, dezenas, centenas no valor posicional.
- Identificar o conhecimento prévio do aluno a cerca suas
(EF02MA02) Fazer estimativas por habilidades relacionada aos números.
- Relacionar a contagem de números avulsos justificando-os a
meio de estratégias diversas a
partir de materiais concretos.
respeito da quantidade de objetos de
- Promover a contagem organizada de materiais, em unidades,
coleções e registrar o resultado da
dezenas, centenas e unidades de milhar.
contagem desses objetos (até 1000
- Apresentar o ábaco como subsídio para representação numérica.
unidades).
- Promover a comparação da estimativa entre objetos grandes em
pequenas quantidades e objetos pequenos em grandes quantidades.
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Números

Números

- Relacionar a quantidade de objetos com a sua representação
numérica, utilizando materiais concretos da sala de aula.
-Realizar a visitação a outras salas para a comparação da
quantidade de alunos ou de carteiras de uma sala para outra, por
estimativa e depois a contagem real.
- Promover pesquisas entre os alunos para saber os níveis
quantitativos por meio de comparação (irmãos, brinquedos,
bichos de estimação, etc.)
-Registrar por meio de tratamento de informação a organização
dos dados obtidos anteriormente (tabelas e gráficos).
- Utilizar símbolos para representar o maior e o menor,
diferenciando os números quanto ao seu valor.

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).

(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.

Composição e
decomposição de números
naturais (até 1000)

-Trabalhar com fichas numéricas individualmente para formar
números, sendo possível a mudança do algarismo para a criação
de um novo número.
Propor pesquisa a cerca do cotidiano sobre a identificação
(EF02MA04) Compor e decompor numérica de até três ordens (número da casa, valor da compra
números naturais de até três ordens, no supermercado, placas de veículos, etc.).
com suporte de material
- Destacar as ordens decimais C.D. U, criando situações
manipulável, por meio de diferentes problemas, utilizando canudos coloridos com cada cor indicada
adições.
(Exemplo: U- AZUL, D- VERDE, C- VERMELHO),
possibilitando a resolução de cálculos.
- Representar os números utilizando fichas com números
sobrepostos para o aluno compreender a composição e
decomposição.
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Números

Números

Construção de fatos
(EF02MA05) Construir fatos básicos - Formar grupos, cada qual com materiais diferentes, lançando
fundamentais da adição e da da adição e subtração e utilizá-los no situações problemas de adição e subtração para serem
subtração
cálculo mental ou escrito.
resolvidos com apoio desse material, na intenção de mostrar
que o resultado será o mesmo independente do recurso.
-Fazer desafios utilizando sequência numérica seguindo
comandos.
- Propor aos alunos situações problemas utilizando objetos
diversos, incentivando-os a resolver cálculos mentalmente,
registrando as estratégias utilizadas.
- Montar uma lojinha na sala com materiais diversos, (exemplo:
materiais escolares), simulando situações de compra e venda,
utilizando dinheiro fictício.
- Elaborar texto coletivo utilizando os sinônimos da adição
e/ou subtração para a apropriação e compreensão dos conceitos.
-Utilizar o QVL para a realização da adição e subtração de
(EF02MA06) Resolver e elaborar
maneira concreta em situações problemas.
Problemas envolvendo
problemas de adição e de subtração,
- Trabalhar com materiais concretos para a realização da
diferentes significados da
envolvendo números de até três
adição e subtração.
adição e da subtração
ordens, com os significados de
- Utilizar livros paradidáticos ou textos com histórias voltadas
(juntar, acrescentar, separar, juntar, acrescentar, separar, retirar,
para questões matemáticas, Exemplo: Os problemas da família
retirar).
utilizando estratégias pessoais ou
Gorgonzola da autora Eva Furnari.
convencionais.
- Proporcionar aos alunos os registros das resoluções de
situações problemas. (Painel de soluções), refletir as diversas
soluções propostas e valorizando as estratégias utilizadas.
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Números
Problemas envolvendo
adição de parcelas iguais
(multiplicação)

Números

(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,
Problemas envolvendo
metade, triplo e terça parte, com o
significados de dobro,
suporte de imagens ou material
metade, triplos e terça parte.
manipulável, utilizando estratégias
pessoais.
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- Construir a tabuada demonstrando estratégias para sua
resolução.
- Propor a utilização de materiais diversos que possibilitem a
resolução de problemas através da comparação de quantidades.
- Demonstrar a resolução de um cálculo de adição utilizando
materiais concretos para posterior construção do algoritmo,
utilizando diversas estratégias para se chegar à mesma solução.
Material: CONCRETO- DESENHO -ALGORÍTMO.
- Utilizar a Escala de Cuisenaire para fazer a multiplicação
partindo do concreto para o algoritmo.
-Promover a utilização do calendário propondo situações
problemas de multiplicação usando os dias da semana.
-Trabalhar situações problemas de multiplicação de 2, 3, 4 e 5,
utilizando jogos e brincadeira (exemplo estoura balão).
- Proporcionar aos alunos os registros das resoluções de
situações problemas. (Painel de soluções), refletir a diversa
solução propostas e valorizando as estratégias utilizadas.
- Utilizar material concreto ou a divisão de grupo de alunos
para Introduzir a noção divisão em duas, três partes iguais
relacionando com metade e terça parte utilizando palavras
como dobro e triplo relacionando com a multiplicação por dois
e por três.
- Fazer dobraduras e utilizar malha quadriculada, para a
compreensão do que é dobro, metade, triplo e terça parte.
- Criar diferentes formas de abordar a tabuada, criando

alternativas para a compreensão da multiplicação.
- Trabalhar metade, dobro, triplo e terça parte contextualizando
com alimentos de interesse e da realidade da turma exemplos
como pizza, bolo, barra de chocolate e frutas diversas.
- Identificar no gênero textual receita números que deem a ideia
de metade e terça parte.
- Utilizar o relógio como recurso para compreender a ideia de
divisão.
- Explorar a ideia de sequência associada às atividades
permanentes (rotina) de forma ascendente e descendente.
- Utilizar o quadro numérico para compreender a ideia de
(EF02MA09) Construir sequências sequência em ordem crescente e decrescente.
de números naturais em ordem
- Realizar contagem com intervalos de 2, 3, 5 e 10
crescente ou decrescente a partir de identificando os padrões de regularidades específicos dos
um número qualquer, utilizando uma números naturais nessas sequências.
regularidade estabelecida.
- Propor situações desafiadores de contagem através de jogos e
brincadeiras.
- Utilizar reta numérica para identificação dos intervalos de 2,
3, 5 e 10.

Álgebra

Construção de sequências
repetitivas e de sequências
recursivas

Álgebra

(EF02MA10) Descrever um padrão
Identificação de
(ou regularidade) de sequências
regularidade de sequências e
repetitivas e de sequências
determinação de elementos
recursivas, por meio de palavras,
ausentes na sequência
símbolos ou desenhos.
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- Construir sequência repetitivas e recursivas com
agrupamentos de materiais concretos, por exemplo, blocos
lógicos, tampinhas e etc.
- Apresentar sequências de números estabelecendo padrão
repetitivo ou recursivo viabilizando a compreensão das
regularidades.
- Propor atividades que propiciem a descoberta de números

ocultos.
- Construir sequências com imagens de formas geométricas,
estabelecendo regularidades.·.

Álgebra

Geometria

(EF02MA11) Descrever os
Identificação de
elementos ausentes em sequências
regularidade de sequências e
repetitivas e em sequências
determinação de elementos
recursivas de números naturais,
ausentes na sequência
objetos ou figuras.

Localização e
movimentação de pessoas e
objetos no espaço, segundo
pontos de referência, e
indicação de mudanças de
direção e sentido

(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.

252

- Esta habilidade é desenvolvida mediante as considerações
feitas nas habilidades (EF02MA09) e (EF02MA10).
- Apresentar sequências de objetos ou figuras e explorar os
padrões (tamanho, forma, cores e etc.)
- Completar sequências numéricas repetitivas e recursivas
descrevendo as características dos elementos.
- Realizar dinâmicas que possibilitem a descrição dos
elementos ausentes (Quem está faltando? Que elemento não
pertence à sequência?).
- Realizar atividade de exploração (passeios) dos espaços da
escola estabelecendo pontos de referências e dando ênfase a
direção e sentido desejado.
- Utilizar o espaço da sala como referência de localização e a
partir deste, criar indagações de localização dos alunos ou
objetos. (Quem está mais próximo do quadro, do colega A, B e
C e etc.)
- Registrar através de desenhos, mapas (de casa, da escola e
etc.) destacando os seus principais pontos de referência.
- Apresentar plantas ou croquis da sala de aula, da escola, da
casa e etc. possibilitando a localização de pessoas e objetos no
espaço.
- Criar situações para desafiar os alunos a encontrar a
localização (indicando ou sortear o local que vão sentar

utilizando pontos de referência, através de brincadeiras como
caça ao tesouro, labirinto, batalha naval e etc.).
-Trabalhar essa habilidade em consonância com a
habilidade (EF02GE08) e (EF02GE10).

Geometria

Esboço de roteiros e de
plantas simples

- Esta habilidade é desenvolvida mediante as
considerações feitas nas habilidades (EF02MA11) e
(EF02MA12).
- Explorar oralmente os roteiros que os alunos utilizam para se
deslocarem (ir à escola, mercado, shopping e etc.).
(EF02MA13) Esboçar roteiros a ser - Apresentar exemplos de roteiros do cotidiano a serem
seguidos ou plantas de ambientes
seguidos estabelecendo entradas, saídas e pontos de referência.
familiares, assinalando entradas,
- Registrar através de desenhos os percursos ou caminhos (entre
saídas e alguns pontos de referência. casa e escola e etc.) destacando os seus principais pontos de
referência.
- Oferecer aos alunos situações problemas visando desenvolver
a capacidade de dar informações de percursos.
- Utilizar recursos tecnológicos (celular, internet, aplicativos e
etc.) para traçar roteiros com pontos referência específicos.

Geometria

Figuras geométricas
espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide, cone,
cilindro e esfera):
reconhecimento e
características.

(EF02MA14) Reconhecer, nomear e
comparar figuras geométricas
espaciais (cubo, bloco retangular,
pirâmide, cone, cilindro e esfera),
relacionando-as com objetos do
mundo físico.
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- Promover a exposição de objetos do cotidiano (caixa de
sapatos, pasta de dente, dado, bola,...) para compará-los a
figuras geométricas espaciais.
- Apresentar vocabulário específico de cada figura geométrica
espacial (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e
esfera) destacando algumas características.
- Montar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular,
pirâmide, cone, cilindro) com moldes, massa de modelar e

varetas.
- Comparar as figuras geométricas espaciais com as figuras
planas, destacando suas diferenças e semelhanças.
- Utilizar jogos e brincadeiras que possibilitem o aluno
reconhecer, comparar e nomear os sólidos geométricos.
(dominó, jogo da memória, trilhas)
- Identificar em obras de arte o uso de figuras geométricas
espaciais
observando as regularidades nas imagens, em conjunto com o
componente curricular Arte.

Geometria

- Identificar em obras de arte o uso de figuras planas
observando as regularidades nas imagens, em conjunto com o
componente curricular Arte.
- Construir figuras planas utilizando os educadores como se
fossem os vértices da figura (geometria humana) diferentes
(EF02MA15) Reconhecer, comparar figuras planas, de diferentes formas.
Figuras geométricas planas e nomear figuras planas (círculo,
- Desenhar as figuras planas a partir sólidos geométricos
(círculo, quadrado,
quadrado, retângulo e triângulo), por reconhecendo suas características e nomeando cada figura.
retângulo e triângulo):
meio de características comuns, em - Comparar sólidos geométricos às figuras planas inferindo que
reconhecimento e
desenhos apresentados em diferentes estas são partes dos sólidos, ou seja, compreendendo que as
características.
disposições ou em sólidos
figuras geométricas espaciais são montadas a partir de figuras
geométricos.
planas.
- Desmontar diferentes caixas e reconhecer as figuras planas
que nelas existem.
- Montar mural com figuras planas (círculo, quadrado,
retângulo e triângulo).
- Utilizar jogos e brincadeiras que possibilitem o aluno
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reconhecer, comparar e nomear as figuras planas. (dominó,
jogo da memória, trilhas).
- Usar partes do corpo como instrumento de medição (passos,
palmas, pés, polegadas e etc.) para estimar, medir e comparar
comprimentos de lados de salas.
- Lançar situações problemas contextualizadas que estimulem
(EF02MA16) Estimar, medir e
os alunos a usarem medidas não padronizadas (palitos,
comparar comprimentos de lados de
barbantes e etc.) na comparação de resultados.
salas (incluindo contorno) e de
- Utilizar materiais concretos de medida (régua, fita métrica,
polígonos, utilizando unidades de
trena) para medição de objetos da sala de aula.
medida não padronizadas e
- Utilizar a fita métrica para medição da altura dos alunos e
padronizadas (metro, centímetro e
fazer a comparação e ordenação das medidas.
milímetro) e instrumentos
- Fazer a medição dos lados dos polígonos utilizando a régua,
adequados.
fita métrica, trena explorando a relação de equivalência entre as
unidades diferentes (um metro igual a cem centímetros).
- Elaborar e resolver situações problemas simples de adição e
de subtração que envolvam medidas de comprimento.

Grandezas e
medidas

Medida de comprimento:
unidades não padronizadas
e padronizadas (metro,
centímetro e milímetro).

Grandezas e
medidas

- Explorar medidas não padronizadas do cotidiano (xícara,
copo, colher, pitada e etc.) para introduzir a ideia de capacidade
Medida de capacidade e de (EF02MA17) Estimar, medir e
e massa.
massa: unidades de medida comparar capacidade e massa,
- Comparar massas e capacidade sem utilização de unidades
não convencionais e
utilizando estratégias pessoais e
padronizadas utilizando estimativas (mais leve, mais pesado,
convencionais (litro,
unidades de medida não
mililitro, cm3, grama e
padronizadas ou padronizadas (litro, mais cheio, mais vazio, cabe mais, cabe menos)
- Apresentar os diferentes tipos de balanças como instrumento
quilograma).
mililitro, grama e quilograma).
de aferição de massa.
- Identificar no gênero textual receita, unidades padronizadas
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de medida de massa e capacidade.
- Utilizar embalagens de produtos do cotidiano para reconhecer
e comparar medidas de massa (grama, kg) e capacidade (l, ml).
- Elaborar e resolver situações problemas simples de adição e
de subtração que envolvam medidas de capacidade e massa.

Grandezas e
medidas

- Utilizar na rotina de sala de aula o calendário para orientar
sobre intervalos de tempo entre duas datas, como dias da
semana e meses do ano, numa perspectiva de presente, passado
e futuro.
- Elaborar e resolver situações problemas simples envolvam
duração de intervalos de tempo (dias, semanas, meses e ano).
(EF02MA18) Indicar a duração de
- Registrar em cartazes a data de nascimento de cada aluno
Medidas de tempo:
intervalos de tempo entre duas datas, para comparar as diferenças entre dias, semanas e meses
intervalo de tempo, uso do
como dias da semana e meses do
existentes.
calendário, leitura de horas
ano, utilizando calendário, para
- Fazer uso de embalagens de produtos para explorar prazos de
em relógios digitais e
planejamentos e organização de
validade, indicando a duração de intervalo de tempo (data de
ordenação de datas.
agenda.
fabricação e data de vencimento).
- Identificar em gêneros textuais (Convites, agendas,
calendários, avisos e etc.) intervalos de tempo que relacionem
duas datas.
- Relacionar a percepção dos intervalos de tempo em
consonância com o componente curricular História (EF02HI06)
e (EF02HI07).
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Grandezas e
medidas

Grandezas e
medidas

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

(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.
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- Elaborar a agenda do dia registrando o início e o fim dos
intervalos de tempo associados à leitura de horas em relógio
digital ou analógico.
- Apresentar as diferentes modelos de relógios.
- Explorar a leitura de horas em relógios e meios históricos de
marcação de tempo (ampulheta, relógio de sol e relógio de
água).
- Propor situações onde deverão indicar a duração de intervalo
de tempo (horário do inicio e do fim) dando ênfase a ideia de
hora e meia hora.
- Construção de relógio.
- Elaborar e resolver situações problemas destacando a
importância de compreender categorias temporais
anterioridade, posterioridade e simultaneidade (passado,
presente e futuro), estimativa da duração de intervalo de tempo
(longo, curto, rápido, devagar e etc.).
- Oportunizar o trabalho interdisciplinar com os componentes
curriculares Ciências (EF02CI07) e História (EF02HI07).
- Promover a simulação de trocas de moedas por cédulas e vice
e versa com dinheiro fictício para reconhecimento de
equivalência de valores dentro do sistema monetário brasileiro.
- Propor jogos e brincadeiras para estabelecer a equivalência
entre moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro. (jogo
da memória, dominó, trilha e etc.).
- Estimular ideias de planejamento econômico através da
confecção de cofres com o uso de material reciclável (latas,

garrafas e caixas) para vivenciar situações cotidianas
priorizando compras necessárias verificando o que será
possível comprar ou não comprar com determinados valores.
- Elaborar e resolver situações problemas contextualizadas
envolvendo compra, venda e troco para ampliar o
conhecimento de notas e moedas, verificando as possibilidades
de compra ou não compra com determinados valores.

(EF02MA21) Classificar resultados
de eventos cotidianos aleatórios
Probabilidade Análise da ideia de aleatório
como “pouco prováveis”, “muito
e estatística
em situações do cotidiano
prováveis”, “improváveis” e
“impossíveis”.

Probabilidade Coleta, classificação e
representação de dados em
e estatística
tabelas simples e de dupla

- Listar ações, eventos ou situações cotidianas para que os
alunos reflitam os termos “pouco prováveis”, “muito
prováveis”, “improváveis” e “impossíveis”.
-Explorar pontuação possível, provável e impossível utilizando
jogando de dados, observando a soma dos mesmos e
registrando os resultados.
-Promover através do jogo da trilha situações com ideias
aleatórias do cotidiano estabelecendo padrões de pouco ou
muito provável, improvável ou impossível.
- Utilizar tabuleiros de jogo da velha, para desenvolver a
compreensão de regras e sequências analisando situações
prováveis, improváveis e impossíveis.
- Trabalhar com jogos e brincadeiras utilizadas pelas crianças
tais como, cara ou coroa, par ou ímpar, bingo, sorteio e
registrar os resultados em tabela e classificar como “pouco
prováveis”, “muito prováveis”, “improváveis” e “impossíveis”.

(EF02MA22) Comparar informações - Apresentar tabelas e gráficos simples de coluna ou barra, com
de pesquisas apresentadas por meio informações de pesquisas relevantes ao cotidiano do aluno,
de tabelas de dupla entrada e em
para comparação e análise dos dados.
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entrada e em gráficos de
colunas.

Coleta, classificação e
representação de dados em
Probabilidade
tabelas simples e de dupla
e estatística
entrada e em gráficos de
colunas.

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.
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- Oportunizar aos alunos momento de construção de gráficos a
partir de tabelas previamente ofertadas ou transformar tabelas
em gráficos.
- Propor situações problemas que possibilitem aos alunos
solucionarem a partir da interpretação de gráficos e tabelas.
- Construir gráfico ou tabela a partir de pesquisas com temas do
cotidiano, através recortes e colagem de imagens, tarjetas,
proporcionando aos alunos identificar elementos relacionados
aos mesmos (linhas, colunas, dados, fonte, título).
- Reconhecer em jornais ou revistas e embalagens tabelas ou
gráficos com duas ou três variáveis categóricas.
- Realizar pesquisas com temas de interesse e realidade da
turma (lanche, brinquedos, brincadeiras, frutas e etc.), organizar
os dados em forma de tabela, gráfico e analisar os dados
expressos.
- Promover pesquisas relacionadas ao contexto social dos
alunos, coletando dados e organizando em tabelas ou gráficos
para conscientizar a comunidade de sua responsabilidade
social.
- Esta habilidade pode ser desenvolvida mediante as
considerações feitas na (EF02MA03).·.

LMATEMÁTICA – 3º ANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

Números

Números

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

(EF03MA01) Ler, escrever e
comparar números naturais de até a
Leitura, escrita, comparação
ordem de unidade de milhar,
e ordenação de números
estabelecendo relações entre os
naturais de quatro ordens.
registros numéricos e em língua
materna.

Composição e
decomposição de números
naturais

(EF03MA02) Identificar
características do sistema de
numeração decimal, utilizando a
composição e a decomposição de
número natural de até quatro ordens.
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ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS
-Apresentar aos alunos textos ou vídeos com a história dos
números, oportunizando o resgate de diferentes formas de
contar e registrar quantidades incluindo as presentes na cultura
da comunidade (indígena quilombola e do campo).
- Utilizar material dourado e/ou material concreto como suporte
para formar números de ordem de até unidade de milhar para
escrever, comparar e ler.
- Criar contextos de leitura a partir da apresentação de tabelas e
textos que envolva números até a ordem de unidade de milhar.
- Utilizar a reta numérica para representar em escala de
múltiplos de 10 e 100 e permitir estabelecer uma relação entre
os registros.
- Trabalhar jogos como: dominó, jogo da memória para
associar os algarismos à escrita dos números utilizando a língua
materna.
- Utilizar os jogos como: nunca dez, banco imobiliário e
material dourado para agrupar de 10 em 10, de 100 em 100 e de
1000 em 1000 explorando as diferentes formas de contar.
-Utilizar o Q.V. L e manuseá-lo com palitos coloridos
(estabelecendo uma cor para cada ordem) para compor e
decompor números naturais de até quatro ordens.
- Promover momento lúdico onde um grupo de quatro alunos
seriam numerados com algarismos de 0 a 9, cada aluno
representando uma ordem possibilitando a compreensão de que

as troca de posição dos mesmo resulta na composição de novos
números naturais (composição, decomposição e valor
posicional).
- Trabalhar com o ábaco, material dourado para realizar
composição e decomposição de números naturais.
- Representar os números utilizando fichas com números
sobrepostos para o aluno compreenderem a composição,
decomposição e valor relativo do número.
- Explorar diferentes formas de composição e decomposição
em situações problemas com suporte do material dourado, de
fichas sobrepostas, Q.V. L ou outros recursos manipulável.
- Propor situações problemas que possibilitem aos alunos
realizar contagens e sistema monetário com quantidades
expressa em números de até quatro ordens desenvolvendo o
pensamento aritmético relativo ao sistema de numeração
decimal.
- Oportunizar trabalho interdisciplinar com as habilidades
(EF03LP11) e (EF03LP16) quando se referir a termos
como: meia dúzia, dúzia, meia dezena, dezena e
cento/centena.

Números

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.
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- Utilizar o QVL para possibilitar ao aluno compreender a
construção e organização escrita dos fatos básicos da adição e
multiplicação.
- Utilizar o material dourado ou ábaco possibilitando validar
cálculos mentais ou escrito.
- Propor jogos e brincadeiras como: bata-quente, trilha e
memória, com situações que comtemplem algoritmos de adição

e multiplicação para favorecer a compreensão do Sistema de
numeração decimal (SND) através do cálculo mental.
- Proporcionar situações problemas do cotidiano do aluno na
perspectiva de desenvolver o pensamento numérico deparandose com procedimentos que envolvam os algoritmos de adição e
multiplicação. (Exemplo: A quantidade de fileiras de cadeiras e
os números de alunos em cada fila).
- Utilizar calculadora para resolver algoritmo, explorando as
diversas estratégias possíveis a serem usadas na busca pela
solução (Expor em Painel de soluções).

Números

Construção de fatos
fundamentais da adição,
subtração e multiplicação
Reta numérica.

- Utilizar o varal numérico ou reta numérica para trabalhar
contagem (adição e subtração)
- Trabalhar com a reta numérica para localizar e completar
(EF03MA04) Estabelecer a relação
números em sequência pré-estabelecida de forma ascendente e
entre números naturais e pontos da
descendente.
reta numérica para utilizá-la na
- Promover a percepção de números e intervalos usando a
ordenação dos números naturais e
régua.
também na construção de fatos da
- Desenvolver a construção de fatos básicos (algoritmo) de
adição e da subtração, relacionandoadição e subtração utilizando a reta numérica realizando
os com deslocamentos para a direita
deslocamento.
ou para a esquerda.
- Utilizar cartelas com fatos básicos de adição e subtração para
resolução, identificação e estimativas de resultados em reta
numérica.··.

Números

Procedimentos de cálculo
(mental e escrito) com
números naturais: adição e

(EF03MA05) Utilizar diferentes
procedimentos de cálculo mental e
escrito para resolver problemas
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- Promover situações problemas do cotidiano utilizando
procedimentos de cálculo mental ou escrito, exato ou
aproximado que envolva adição e subtração para desenvolver

subtração

Números

significativos envolvendo adição e
subtração com números naturais.

(EF03MA06) Resolver e elaborar
Problemas envolvendo
problemas de adição e subtração
significados da adição e da com os significados de juntar,
subtração: juntar,
acrescentar, separar, retirar,
acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades,
comparar e completar
utilizando diferentes estratégias de
quantidades.
cálculo exato ou aproximado,
incluindo cálculo mental.
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estratégias pessoais e convencionais.
- Propor situações problemas que exijam dos alunos
investigações produzindo registros investigações produzindo
registros pessoais produzindo supostas respostas e expor em
painel de soluções para gerar diálogo e construções coletivas de
estratégias que viabilize soluções.
- Lançar estimativas prévias da ordem de grandeza ao resultado
de uma operação de adição o subtração para permitir a
realização de análise da razoabilidade (razão/resultado).
- Trabalhar com materiais manipulativos para apresentar
algoritmo convencional oportunizando a convivência, diversas
forma de representar e efetuar cálculos.
- Promover situações problemas que permita ao aluno utilizar
materiais manipulativos para juntar, acrescentar, separar,
retirar, comparar e completar quantidades registrando as etapas
e formas pessoais de registro da resolução, incluindo a notação
formal.
- Proporcionar aos alunos uma oficina de elaboração de
situações problemas em grupos, duplas ou individual que
permitam a construção dos significados de juntar, acrescentar,
separar, retirar, comparar e completar quantidades.
- Proporcionar aos alunos os registros das resoluções de
situações problemas. (Painel de soluções), refletir as diversas
soluções propostas e valorizando as estratégias utilizadas.
-

Números

Problemas envolvendo
diferentes significados da
multiplicação e da divisão:
adição de parcelas iguais,
configuração retangular,
repartição em partes iguais e
medida.

(EF03MA07) Resolver e elaborar
problemas de multiplicação (por 2,
3, 4, 5 e 10) com os significados de
adição de parcelas iguais e
elementos apresentados em
disposição retangular, utilizando
diferentes estratégias de cálculo e
registros.
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-Expor em malha quadriculada situações problemas com
disposições retangulares que desenvolvam estratégias
diferentes de cálculo e registros de fatos fundamentais da
multiplicação por 2, 3, 4,5 e 10.
- Propor desafios em grupos de brincadeiras com baralho e
dominó que devem ser usadas para preencher um tabuleiro e
dispostos em forma retangular e explorar cálculos mentais
(campo aditivo e multiplicativo) diversificando as situações
problemas, movimentando as peças para retratar uma nova
situação.
-Dispor de material manipulativo (tampinhas, palitos, sementes
ou outros objetos) para explorar os significados de adição de
parcelas iguais e elementos apresentados em disposição
retangular (exe.: explorar a ideia que 4x3= 12 distribuídos em
três linhas com quatro elementos e quatro colunas com três
elementos)
- Produzir junto com os alunos a "Calculadora de Canudos" e
utilizá-la para realizar cálculos de multiplicação por 2, 3, 4, 5 e
10) significados de adição de parcelas iguais e elementos
apresentados em disposição retangular.
-Resolver e elaborar situações- problemas do cotidiano do
aluno que envolvam adição ou multiplicação.
- Proporcionar aos alunos os registros das resoluções de
situações problemas. (Painel de soluções), refletir as diversas
soluções propostas e valorizando as estratégias utilizadas.

Números

Números

Problemas envolvendo
diferentes significados da
multiplicação e da divisão:
adição de parcelas iguais,
configuração retangular,
repartição em partes iguais e
medida.

(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.

- Utilizar material manipulativo, (sementes, tampinhas, palitos
e etc.) para preencher espaços (figuras geométricas ou
gravuras), proporcionando a oportunidade de estimar e
investigar desafios propostos.
-Promover situações problemas contextualizadas com o
conceito de divisão de forma significativa agrupando e
distribuindo.
- Elaborar e resolver situações problemas de divisão de um
número natural por outro com os significados de repartição
equitativa e de medida explorando processos de contagem e
divisão através de representações feitas por desenhos, palavras,
esquemas e símbolos.
- Proporcionar aos alunos os registros das resoluções de
situações problemas. (Painel de soluções), refletir as diversas
soluções propostas e valorizando as estratégias utilizadas.

- Promover a realização de trabalhos com dobraduras
envolvendo a ideia de metade ou terça parte (Ex.: barquinho de
(EF03MA09) Associar o quociente papel, balão etc.)
Significados de metade,
de uma divisão com resto zero de um -Utilizar material manipulativo para calcular a divisão exata e
terça parte, quarta parte,
número natural por 2, 3, 4, 5 e 10 às não exata por meio de estratégias pessoais ou até técnicas
convencionais (algoritmo) usando algarismos no divisor.
quinta parte e décima parte. ideias de metade, terça, quarta,
- Incentivar através de desenhos e esquemas representações
quinta e décima partes.
gráficas das divisões no sentido de metade, terça parte, quarta,
quinta e décima parte, introduzindo ou não representações de
frações. (Obrigatoriamente representação de fração somente no
4º e 5º ano)
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-Propor a elaboração e a resolução de situação problema
contextualizada entre os alunos com apoio de imagens ou
usando material manipulativo (sementes, tampinhas, palitos e
etc.) para que percebam qual parte caberá a cada um diante do
problema exposto.
- Calcular e registrar a divisão exata e não exata por meio de
calculadora.
- Dispor de fita, barbante ou tecido de 1m= 100 cm e dividi-lo
em duas, três, quatro, cinco ou dez partes iguais para relacionar
as frações de 1m com seus respectivos valores em centímetros
introduzindo aspectos inerentes a aprendizagem de números
racionais e sua relação com a divisão.···.

Álgebra

- Resgatar orientações metodológicas EF02MA10.
- Apresentar sequência de figuras geométricas permitindo a
descoberta do padrão exigido.
(EF03MA10) Identificar
- Apresentar situação problema contextualizadas ofertando
regularidades em sequências
dicas que estimulem o espírito investigativo do aluno, levandoordenadas de números naturais,
o identificar e usar recursos necessários para definir o padrão
Identificação e descrição de resultantes da realização de adições da sequência exigida.
regularidades em sequências ou subtrações sucessivas, por um
- Utilizar a reta numérica para definir sequências ordenadas de
numéricas recursivas
mesmo número, descrever uma regra números naturais resultantes da realização de adições e
de formação da sequência e
subtrações sucessivas.
determinar elementos faltantes ou
-Oportunizar através de depoimentos, representações, esquemas
seguintes.
e desenhos os recursos usados para compreender o padrão de
sequência escolhido.
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Álgebra

Geometria

Relação de igualdade

Localização e
movimentação:
representação de objetos e
pontos de referência

- Utilizar material manipulativo para resolver algoritmos de
adição e subtração que indiquem o sentido de equivalência na
igualdade (Ex.: 2+3 = 5 então 5 = 2+3)
(EF03MA11) Compreender a ideia - Apresentar algoritmos de adição e subtração com números
de igualdade para escrever diferentes diferentes que o mesmo resultado desenvolvendo o pensamento
sentenças de adições ou de
algébrico (Ex.: 20-10= 10 30-20= 10, 40-30 = 10, 10+20= 30,
subtrações de dois números naturais 15+15= 30)
que resultem na mesma soma ou
- Promover situações problemas usando material concreto que
diferença.
levem os alunos a resolver operações investigando as relações
de igualdade em sentenças de adições ou de subtrações.
-Explorar o espaço da sala de aula usando as carteiras e a
disposição delas como meio de solucionar situações problemas
pré-estabelecidas pelo professor (E: Quem está mais perto da
porta? Quem está mais distante da porta? Que objeto da sala
(EF03MA12) Descrever e
representar, por meio de esboços de está à direita do quadro?)
- Apresentar gravuras em cartazes ou usando recursos áudio
trajetos ou utilizando croquis e
visuais para fazer questionamentos quanto à movimentação de
maquetes, a movimentação de
pessoas ou de objetos no espaço.
pessoas ou de objetos no espaço,
(Revisar habilidades EF02MA12 e EF02MA13)
incluindo mudanças de direção e
-Confeccionar maquetes e croquis que identifiquem pontos de
sentido, com base em diferentes
referência conforme
pontos de referência.
a lateralidade, direção e sentido estabelecido.
- Utilizar jogos de tabuleiro (dama e trilha para estabelecer
trajetos e movimentação de pessoas ou de objetos no espaço
incluindo mudanças de direção e sentido).
267

- Promover brincadeiras em grupo para solucionarem situações
problema como: esconde-esconde, quente ou frio, caça ao
tesouro onde os alunos sejam desafiados a esconder ou a
encontrar um objeto ou pessoa em um determinado lugar da
escola.

Geometria

Geometria

-Promover momentos lúdicos com objetos do mundo físico
para associar a figuras geométricas espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera) introduzindo
Figuras geométricas
algumas características que elas apresentam.
espaciais (cubo, bloco
(EF03MA13) Associar figuras
- Solicitar que os alunos tragam para a sala brinquedos nos
retangular, pirâmide, cone, geométricas espaciais (cubo, bloco
quais eles consigam perceba as formas pedidas.
cilindro e esfera):
retangular, pirâmide, cone, cilindro e
-Construir em sala as figuras geométricas espaciais utilizando
reconhecimento, análise de esfera) a objetos do mundo físico e
materiais diversos- papelão, caixas, cartolina, durex, bexiga etc.
características e
nomear essas figuras.
- Utilizar jogos como dominó e memória para associar imagens
planificações.
de figuras espaciais a objetos do mundo físico.
- Exibir através de recursos áudio visual ou cartazes imagens
diversas apara identificação visual das formas geométricas
espaciais, nomeando-as e registrando-as.
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.
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-Solicitar que os alunos tragam apara sala e aula embalagens
com as figuras geométricas espaciais para serem analisadas as
características de suas planificações.
- Reproduzir os desenhos das planificações de figuras
geométricas espaciais a partir de embalagens de produtos,
destacando suas características

- Resolver situação problema que apresente mais de uma
solução possível, como encontrar diferentes planificações para
o cubo e para a pirâmide de base quadrada como também
apresentar alguns desenhos de moldes do paralelepípedo (bloco
retangular) e pedir aos alunos que identifiquem quais dos
desenhos são de fato planificações para esse sólido, justificando
suas escolhas.··.

Geometria

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 comprimento) e
vértices.
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-Construir quebra-cabeça e mosaico de figuras planas com
materiais diversos como papelão, E.V. A cartolinas etc.
- Utilizar as figuras construídas previamente para classificação e
comparação das características, separando-as em grupos, definidos
inicialmente, pelos alunos. Em seguida o professor ira estimular
os alunos redistribuir as figuras, seguindo essas solicitações.
-Relacionar figuras geométricas planas com figura geométrica
espaciais, registrando suas características em tabela para
exposição em sala.
- Utilização do tangram para construção das figuras geométricas
planas.
- Medir os lados das figuras planas e separar aquelas que têm os
lados de mesma medida das outras que não têm.
- Classificar as figuras quanto à quantidade de lados e vértices
(paralelos ou não e do perpendicularíssimo ou não), usando
instrumento de medida (régua, trena e etc.)
- Introduzir a terminologia de quadriláteros e triângulos através
de questionamentos, valorizando as argumentações e explicações.

Geometria

Congruência de figuras
geométricas planas

(EF03MA16) Reconhecer figuras
congruentes, usando sobreposição e
desenhos em malhas quadriculadas
ou triangulares, incluindo o uso de
tecnologias digitais.

-Desenhar em malhas quadriculadas ou triangulares duas
figuras planas que estejam em posições distintas, mas que
tenham a mesma forma e o mesmo tamanho
- Convidar os alunos a apresentar retângulos em malha
quadriculados, em posições diferentes, contando número de
quadrados utilizados para a construção.
-Explorar a formação de figuras planas partir da sobreposição
destas figuras com outras.
- Explorar peças de quebra-cabeças que tenham mesmas
formas e medidas por sobreposição.

Grandezas e
medidas

-Expor as diferenças formas de medição.
- Apresentar algumas formas de medidas (palmo, passos, pé,
régua, treno, balanço).
(EF03MA17) Reconhecer que o
-Explicar que existem unidades de medida padronizada
Significado de medida e de
resultado de uma medida depende da independentemente do recurso utilizado.
unidade de medida
unidade de medida utilizada.
-Propor medições dos ambientes da escola com unidades de
medidas diferentes.
-Usar partes do próprio corpo para realizar medições
diversificando medidas estabelecidas.

Grandezas e
medidas

-Utilizar diferentes instrumentos para fazer as medições.
(EF03MA18) Escolher a unidade de - Diversificar objetos a serem medido para mostrar que para
cada medida tem um instrumento de medição mais apropriado a
Significado de medida e de medida e o instrumento mais
ser utilizado.
unidade de medida
apropriado para medições de
- Identificar em embalagens de produtos diversos a unidade de
comprimento, tempo e capacidade.
medida usada e que consta em seus rótulos.
- Apresentar imagens ou rótulos diversos para que
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identifiquem a unidade de medidas mis adequada para cada um.
- As mesmas situações previstas na habilidade (EF03MA17)
poderão ser trabalhadas nesse momento.

Grandezas e
medidas

Grandezas e
medidas

Medidas de comprimento
(unidades não
convencionais e
convencionais): registro,
instrumentos de medida,
estimativas e comparações.

(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
Medidas de capacidade e de
unidades de medida não
massa (unidades não
padronizadas e padronizadas mais
convencionais e
usuais (litro, mililitro, quilograma,
convencionais): registro,
grama e miligrama), reconhecendoestimativas e comparações.
as em leitura de rótulos e
embalagens, entre outros.
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-Reconhecer o comprimento e a capacidade como grandezas
que podem ser medidas a partir de objetos apresentados
- Estimar, medir e comparar altura dos alunos, professor e de
objetos da sala de aula utilizando instrumentos de medição
apropriados (régua, trena, fita métrica)
- Construir tabelas ou gráficos para realizar comparações de
medidas.
-Medir o tamanho da sala de aula, utilizando os passos ou o
tamanho do pé.
-Elaborar e resolver situação problema envolvendo estimativa,
medição e comparação de unidades de medida.
-Apresentar os diferentes tipos de balança.
- Confeccionar balança de garrafa pet (ver na internet)
- Utilizar embalagens de diversos produtos para verificar
simbologia de medidas de capacidade e massa (kg, g, mg), (l,
ml).
- Comparar medidas de capacidade utilizando recipientes
diversos e realizar questionamentos quanto à capacidade de
cada um apesar da variação das formas que apresentam.
Elaborar e resolver situação problema envolvendo um contexto
significativo de estimativa, medição e comparação de unidades
de capacidade e massa.

Grandezas e
medidas

Comparação de áreas por
superposição

-Apresentar desenhos de figuras planas em malha quadriculada
para comparar visualmente as áreas das faces das figuras.
- Desenhar o contorno das faces dos sólidos geométricos em
(EF03MA21) Comparar,
diferentes tamanhos.
visualmente ou por superposição,
- Utilizar diversos objetos do cotidiano dos alunos para
áreas de faces de objetos, de figuras
identificar as formas de suas faces e comparar visualmente ou
planas ou de desenhos.
por superposição.
- Propor jogos de encaixe (quebra-cabeças ou mosaicos),
fazendo superposição das peças.
- Trazer através de recursos áudio visuais, filmes ou
documentários de histórias que relatem a importância da
utilização do relógio na vida cotidiana

Grandezas e
medidas

Medidas de tempo: leitura
de horas em relógios
digitais e analógicos,
duração de eventos e
reconhecimento de relações
entre unidades de medida de
tempo.

(EF03MA22) Ler e registrar
-Apresentar os diferentes tipos de relógio (analógico e digital).
medidas e intervalos de tempo,
utilizando relógios (analógico e
- Organizar a rotina da sala de aula, registrando em cartazes os
digital) para informar os horários de acontecimentos diários que acontecerão no decorrer do dia com
início e término de realização de
seus respectivos intervalos de tempo.
uma atividade e sua duração.
- Confeccionar um relógio analógico e digital para informar
horário de início e término de uma atividade proposta.
- Elaborar e resolver situação problema que utilize o registro de
medidas de intervalos de tempo em relógios analógico e digital.
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Grandezas e
medidas

Grandezas e
medidas

Medidas de tempo: leitura
de horas em relógios
digitais e analógicos,
duração de eventos e
reconhecimento de relações
entre unidades de medida de
tempo.

(EF03MA23) Ler horas em relógios
digitais e em relógios analógicos e
reconhecer a relação entre hora e
minutos e entre minuto e segundos.

- Marcar em relógio analógico ou digital o tempo de início e
fim de uma determinada atividade proposta da rotina da sala de
aula.
-Propor jogos lúdicos (trilha e memória) para estimular a leitura
e o reconhecimento de horas em relógios digitais e analógicos.
- Resolver situação problemas do cotidiano dos alunos,
envolvendo utilização de relógios analógicos e digitais.

Sistema monetário
brasileiro: estabelecimento
de equivalências de um
mesmo valor na utilização
de diferentes cédulas e
moedas

(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.

-Confeccionar cédulas e moedas falsas para simulação de
trocas
-Resolver e elaborar problemas que envolvam a comparação e a
equivalência de valores monetários brasileiros.
-Realizar compra, venda e troca de mercadorias em simulação
de mercadinho.

Análise da ideia de acaso
Probabilidade
em situações do cotidiano:
e estatística
espaço amostral

-Propor jogar dois dados para através das subtrações realizadas
diante dos números apresentados nas faces dos mesmos
chegarem aos resultados possíveis são {0, 1, 2, 3, 4, 5} com
isso é possível saber que o resultado 0 tem mais chance de sair
(EF03MA25) Identificar, em eventos
do que o resultado 5 porque há seis subtrações com diferença 0
familiares aleatórios, todos os
e apenas uma subtração com a diferença 5.
resultados possíveis, estimando os
- Analisar quais são todas as somas que podem aparecer
que têm maiores ou menores chances
quando se jogam dois dados e se calcular a adição dos números
de ocorrência.
nas faces superiores, organizar uma tabela de resultados e
observar se é mais comum à soma 7 ou a soma 3, questionando
qual a adição terá mais probabilidade de aparecer durante um
jogo que envolva adição de números em dois dados.·.
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Leitura, interpretação e
representação de dados em
Probabilidade tabelas de dupla entrada e
e estatística
gráficos de barras.

-Propor problemas a partir dos gráficos e tabelas, variando o
nível de perguntas a serem feitas estabelecendo relações entre
os dados apresentados proporcionando com que os alunos
(EF03MA26) Resolver problemas
façam estimativas e previsões.
cujos dados estão apresentados em
- Trabalhar interdisciplinar com as habilidades (EF03LP25),
tabelas de dupla entrada, gráficos de (EF35LP20), (EF03LP26), da Língua Portuguesa; (EF03CI06.),
barras ou de colunas.
(EF03CI09), da Ciência; (EF03HI03), da História; e
(EF03GE01), da Geografia, associadas à coleta, leitura,
comparação e interpretação de dados, com apoio de recursos
multissemióticos, incluindo gráficos e tabelas.

Leitura, interpretação e
Probabilidade representação de dados em
e estatística
tabelas de dupla entrada e
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.

- Propor o jogo de dados por uma determinada quantidade de
vezes e registrar os resultados para observar em quantas
jogadas determinado resultado apareceu e computar a
frequência desses resultados a fim de desenvolver o
pensamento estatístico
- Resolver situações problemas a partir de gráficos e tabelas
trabalhando a leitura e interpretação individualmente e/ou
coletivamente.

Coleta, classificação e
representação de dados
Probabilidade
referentes a variáveis
e estatística
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

-Criar gráficos a partir de variáveis categóricas (Ex.: cor dos
olhos, time de futebol preferido) com significativos e utilizar
material manipulativo para construir de forma concreta e
organizada gráfico de colunas simples
- Realizar pesquisas com temas de interesse e realidade da
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de dupla entrada e representá-los em turma (lanche, brinquedos, brincadeiras, frutas e etc.), organizar
gráficos de colunas simples, com e os dados em forma de tabela, gráfico e analisar os dados
sem uso de tecnologias digitais.
expressos.
- Promover pesquisas relacionadas ao contexto social dos
alunos, coletando dados e organizando em tabelas ou gráficos
para conscientizar a comunidade de sua responsabilidade
social.
-
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LMATEMÁTICA – 4º ANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

Números

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

- Apresentar, através de cartaz, vídeo ou texto, sistemas de
numeração não decimais, como o romano e o egípcio, oportunizando
o resgate de diferentes formas de ler, registrar e ordenar os números
incluindo os presentes na cultura da comunidade.
- Produzir um QVL, para utilizar como apoio para leitura, escrita e
ordenação dos números oportunizando apresentar a ideia de valor
posicional.
- Realizar situações problemas para reconhecimento dos diversos
registros de representação de números naturais utilizados em
Sistema de numeração
situações reais.
decimal: leitura, escrita,
(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar - Utilizar o material dourado a unidade de milhar e propor situações
comparação e ordenação de números naturais até a ordem de
com representação de números.
- Apresentar números, escritos em tarjetas, por exemplo, em seguida
números naturais de até
dezenas de milhar.
fazer
questionamento sobre esse número. (Como é lido, sua escrita, a
cinco ordens.
ordem, que número representa a dezena de milhar, etc.)
- Explorar a leitura, escrita e ordenação dos números em tabelas,
textos ou frases que contenham algum fato da atualidade, tais como
jornais e revistas e em cima disso criar questionamentos que
possibilitem o desenvolvimento desta habilidade.
- Utilizar jogos e brincadeiras (jogo da memória, dominó, trilha) que
possibilitem a compreensão de como se representam quantidades
dessa magnitude usando a escrita com algarismos e a escrita com
palavras.
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Números

- Utilizar Material Dourado para possibilitar ampliar a
compreensão da estrutura do sistema de numeração decimal,
observando o valor posicional e registrando as decomposições
(por meio de adições e multiplicações).
- Trabalhar com tarjetas e fichas com números sobrepostos
para permitir a compreensão da decomposição, onde o
Composição e
(EF04MA02) Mostrar, por
algarismo (símbolo) pode aparecer mais de uma vez, e que
decomposição de um
decomposição e composição, que
representa valores diferentes, dependendo da posição.
número natural de até cinco todo número natural pode ser escrito
- Proporcionar o uso de calculadoras e de materiais didáticos
ordens, por meio de adições por meio de adições e multiplicações
como o ábaco para ampliar a compreensão das características
e multiplicações por
por potências de dez, para
do sistema de numeração decimal, em especial, sua natureza
potências de 10.
compreender o sistema de
multiplicativa e aditiva.
numeração decimal e desenvolver
- Registrar a decomposição de números por meio de adições e
estratégias de cálculo.
multiplicações utilizando o ábaco e QVL para sua composição.
- Propor situações problemas que possibilitem aos alunos
decomposição e composição compreendendo que o valor de um
algarismo em uma escrita numérica depende da posição que ele
ocupa.

Números

(EF04MA03) Resolver e elaborar
Propriedades das operações problemas com números naturais
para o desenvolvimento de envolvendo adição e subtração,
diferentes estratégias de
utilizando estratégias diversas, como
cálculo com números
cálculo, cálculo mental e algoritmos,
naturais
além de fazer estimativas do
resultado.
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- Propor situações problemas com dados e questionar em cada
item que operação será necessária ser utilizada no problema
(adição ou subtração).
- Realizar atividade em grupo ou dupla que se baseie na
elaboração e resolução de situações problemas envolvendo
adição e subtração.
- Utilizar painel de soluções e permitir estratégias diversas de
cálculo exige tanto o conhecimento de formas distintas de

calcular, quanto à identificação de diferentes significados
dessas operações.
-Propor, através de exemplos de situações problemas
aprofundar a compreensão dos significados da adição e da
subtração e a partir da elaboração e resolução possibilitar criar
contextos que desenvolvam procedimentos variados de cálculo.

Números

- Propor a elaboração de cálculos em cartazes apresentando
seus termos com diferentes significados (parcela, soma,
multiplicando, multiplicador, produto, divisor etc.) e
fragmentando esses termos em tarjetas para que a inversão dos
mesmos possibilite compreender a relação inversa dos cálculos.
- Utilizar jogos e dinâmicas (adivinhações) que envolvam as
operações de adição e subtração ou multiplicação e divisão e as
Propriedades das operações
(EF04MA04) Utilizar as relações
suas relações existentes.
para o desenvolvimento de
entre adição e subtração, bem como - Propor atividade de resolução de cálculos utilizando material
diferentes estratégias de
entre multiplicação e divisão, para
manipulável (palitos, tampinhas) ou Q.V. L para compreensão
cálculo com números
ampliar as estratégias de cálculo.
das relações adição e subtração ou multiplicação e divisão.
naturais
- Trabalhar a tabuada de adição e multiplicação a partir de
jogos de raciocínio possibilitando a compreensão das relações
entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e
divisão.
- Utilizar a calculadora como um instrumento para produzir
resultados e para construir estratégias de verificação e controle
desses resultados.
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Números

Propriedades das operações
para o desenvolvimento de
(EF04MA05) Utilizar as
diferentes estratégias de
propriedades das operações para
cálculo com números
desenvolver estratégias de cálculo.
naturais

Números

Problemas envolvendo
diferentes significados da
multiplicação e da divisão:
adição de parcelas iguais,
configuração retangular,

(EF04MA06) Resolver e elaborar
problemas envolvendo diferentes
significados da multiplicação (adição
de parcelas iguais, organização
retangular e proporcionalidade),
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- Produzir com os alunos uma tabela com exemplos das
principais propriedades (comutativa na adição e multiplicação;
a associativa na adição e na multiplicação; o elemento neutro
da adição e da multiplicação e a distributiva da multiplicação
em relação à adição) possibilitando que os alunos comparem,
analisem e expressem as regularidades observadas.
- Propor jogos e (boliche, jogo da memória, roleta), os dados
também podem ser utilizados, através destes os alunos realizam
cálculos para descobrir a pontuação possibilitando-os utilizar e
comparar as propriedades das operações.
- Proporcionar momentos simulando situações cotidianas como
lojinha em sala de aula com alguns materiais escolares, para
trabalhar cálculos utilizando as propriedades das operações.
- Utilizar calculadora como recursos para que os alunos
investiguem as relações das propriedades das operações,
analisem, compreendam e expressem as regularidades
observadas.
- Realizar dinâmicas como: Acerte o valor, Qual é o número e
etc., que estimulem o cálculo mental e o uso das propriedades
das operações.
- Realizar atividade em grupo ou dupla que se baseie na
elaboração e resolução de situações problemas envolvendo
diferentes significados e estratégias de multiplicação.
-Elaborar problemas envolvendo diferentes significados da
multiplicação a partir de pesquisas, em grupo ou individual,

proporcionalidade,
repartição equitativa e
medida.

Números

Problemas envolvendo
diferentes significados da
multiplicação e da divisão:
adição de parcelas iguais,
configuração retangular,
proporcionalidade,
repartição equitativa e
medida.

utilizando estratégias diversas, como com temas do cotidiano ou interesse dos alunos (alimentos,
cálculo por estimativa, cálculo
roupas e etc.) e apresentar os resultados obtidos.
mental e algoritmos.
- Usar malha quadriculada para representar a solução de
problemas propostos na multiplicação e associá-los ao
algoritmo.
- Utilizar o Q.V. L, material dourado, ábaco, calculadora, uso
de palitos, dominós como apoio para facilitar a resolução de
problemas.
- Propor a análise de problemas de divisão demostrando de
forma expositora (cartaz, tabela) os sinônimos da divisão. Ex.:
compartilhar, dividir, reagrupar etc.
- Possibilitar a resolução de problemas caracterizando os
(EF04MA07) Resolver e elaborar
elementos algoritmos da divisão, destacando suas
problemas de divisão cujo divisor
funcionalidades. (quociente, divisor, dividendo e resto).
tenha no máximo dois algarismos,
- Elaborar situações problemas com temas cotidianos,
envolvendo os significados de
possibilitando aos alunos relacionar a divisão a uma situação de
repartição equitativa e de medida,
repartir em partes iguais ou compreender quanto cabe.
utilizando estratégias diversas, como - Promover atividade lúdica para resolver e elaborar problemas
cálculo por estimativa, cálculo
(gincanas) possibilitando ao aluno utilizar estratégias de
mental e algoritmos.
calcular como o cálculo mental, estimativas e o algoritmo
convencional.
- Utilizar material manipulativo (tampinhas, palitos, sementes
e etc.) que permitam aos alunos conhecerem variadas
estratégias de realizar divisão.

280

(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.

- Propor atividade com o uso de figuras, recortes (tipos de
sanduiches, peças de roupa, cardápio, sucos, sorvete e etc.) e
criar situações problemas que possibilite compreender as
diferentes maneiras de combinação.
-Utilizar material manipulável (palitos, tampas e etc.) para
identificar, organizar e comparar a codificação e a
quantificação de cada grupo.
- Utilizar o painel de soluções para resolução de problemas
simples de contagem, como a determinação do número de
agrupamentos possíveis estimulando os alunos a resolverem os
problemas propostos, utilizando diferentes procedimentos e
registros (diagramas, listas, árvore de possibilidades, tabelas).
- Realizar desenho para expressar a resolução de problemas,
possibilitando a compreensão de princípios multiplicativos, que
se dá ao combinar cada elemento de uma coleção com todos os
elementos de outra coleção.

Números

Problemas de contagem

Números

- Utilizar situações cotidianas para reconhecer, representar as
(EF04MA09) Reconhecer as frações frações, as propriedades dos termos da fração e suas
unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, características obedecendo a suas especificidades bem como os
Números racionais: frações
1/5, 1/10 e 1/100) como unidades de nomes específicos dos termos da fração (numerador e
unitárias mais usuais (1/2,
denominador).
medida menores do que uma
1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100).
unidade, utilizando a reta numérica - Realizar desenhos de frações possibilitando a compreensão
da representação fracionária como parte de um número inteiro,
como recurso.
Identificando às partes de um objeto inteiro, dando ênfase à
metade e a terça parte.
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- Utilizar régua, fita métrica ou uma tarjeta com números
(representando reta numérica) para obtenção de medidas de
comprimento com reconhecimento das possibilidades de
subdivisão das medidas associadas a frações usuais como 1⁄2,
1⁄3, 1⁄4 , 1⁄5, 1⁄10 e 1/100.
- Realizar dinâmica de reconhecimento das frações onde os
alunos terão de localizá-las na reta numérica, permitindo a
comparação e a compreensão da relação entre o inteiro e uma
de suas partes. .
- Utilizar materiais manipuláveis como suporte para a
resolução de problemas e aprendizagem do conceito de fração.
- Propor a elaboração de tabela, painel ou cartaz com diversas
representações da fração (desenho, reta numérica, escrita em
palavras e escrita numérica), possibilitando a compreensão das
ideias centrais: fração como parte de um todo e fração como
quociente.

Números

Números racionais:
representação decimal para
escrever valores do sistema
monetário brasileiro

(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 monetário brasileiro.
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Relacionar as características dos números racionais com os
números inteiros na reta numérica. Elaborar situações problemas
utilizando números racionais, que represente quantificação.
Exemplo: troco, compro, vendo. Relacionar situações de cálculo
monetário (uso do real e do centavo) como exemplo de
representação decimal Indentificar as escritas de números que
represente parte de um inteiro. Resolver situações problemas que
envolvam números decimais (décimos centésimos e milésimos)

Álgebra

(EF04MA11) Identificar
Sequência numérica recursiva regularidades em sequências
formada por múltiplos de um numéricas compostas por múltiplos
número natural
de um número natural.

Álgebra

Sequência numérica
recursiva formada por
números que deixam o
mesmo resto ao ser dividido
por um mesmo número

-Utilizar diversas sequências (figuras, objetos, números e etc.)
para possibilitar a compreensão do significado de múltiplos.
-Explorar, em reta numérica, sequências de múltiplos (de 2, 3,
5 e etc.) e possibilitar aos alunos identificar regularidades, ou
seja, se multiplicamos um número natural por dois (são
múltiplos de 2); multiplicando um número natural por 3 (são
múltiplos de 3), e assim por diante.
-Utilizar sequências de múltiplos possibilitando aos alunos
registrarem por escrito as regularidades observadas (Múltiplo
de qual número, os múltiplos comuns e etc.).
- Construir tabelas explorando diversos múltiplos de diferentes
números entre 1 e 10 e que comparem os múltiplos de um
número com os de outro, registrando as observações.
-Utilizar a calculadora, para encontrar múltiplos de números
registrando a sequência e identificando a regularidade.
-Trabalhar com atividades lúdicas (fichas com cálculos e
respostas) que possibilitem aos alunos identificar os múltiplos
de um número.
- Explorar a tabuada de multiplicação, relacionando os
resultados como sendo os elementos de uma sequência.

(EF04MA12) Reconhecer, por meio - Explorar divisões e organizar em tabela identificando
de investigações, que há grupos de dividendo, divisor, quociente e resto em uma divisão e analisar
números naturais para os quais as
a relação entre eles, buscando um padrão para expressar uma
divisões por um determinado
regularidade na divisão exata.
número resultam em restos iguais,
- Promover atividades lúdicas com cálculos de divisões
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Álgebra

natural diferente de zero

identificando regularidades.

Relações entre adição e
subtração e entre
multiplicação e divisão

-Realizar atividades com o uso da calculadora para
compreender que as operações adição e subtração são inversas
entre si, bem como multiplicação e divisão (registrar os
cálculos).
-Propor elaboração e resolução de problemas para a descoberta
(EF04MA13) Reconhecer, por meio de um número oculto, desenvolvendo o cálculo mental e
de investigações, utilizando a
raciocínio lógico nas operações inversas, os números são
calculadora quando necessário, as
substituídos por letras ou figuras para explorar esta habilidade.
relações inversas entre as operações - Utilizar jogo da memória onde os pares a ser encontrados são
de adição e de subtração e de
operações inversas.
multiplicação e de divisão, para
- Propor situações problemas que possibilitem aos alunos
aplicá-las na resolução de
reconhecer, por meio de investigações, utilizando a calculadora
problemas.
quando necessário, as relações inversas entre as operações.
- Utilizar calculadora para justificar a solução encontrada de
problemas por meio da análise das relações observadas e do
registro das relações estabelecidas.
- Ampliar as ideias e orientações desenvolvidas na
habilidade (EF04MA04).
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(adivinhações, complete os fatos) possibilitando aos alunos que
analisem os números que resultam em divisão exata.
Introduzindo noções de divisibilidade.
- Utilizar jogos (trilha, bingo e etc.) com resultados das
divisões que apresentem restos iguais, oportunizando aos
alunos a discutirem sobre as regularidades encontradas,
determinando suas características e os divisores.

Álgebra

Álgebra

Propriedades da igualdade

- Realizar atividade com balança de dois pratos para
verificação da relação de igualdade.
- Promover jogo que possibilite comparar número com o uso
(EF04MA14) Reconhecer e mostrar, dos sinais ≥ e ≤, compreender seus significados e o uso do sinal
por meio de exemplos, que a relação de igualdade para o desenvolvimento do pensamento algébrico.
de igualdade existente entre dois
- Utilizar painel de soluções ou tabelas para explorar a ideia de
termos permanece quando se
equivalência, possibilitando aos alunos perceberem que, uma
adiciona ou se subtrai um mesmo
mesma quantidade pode ser escrita de formas diversas (4 = 6 número a cada um desses termos.
2 ou 6 - 2 = 4 ou, ainda, que 2 x 4 x 3 = 3 x 8 x 1).
- Utilizar exemplos de cálculo (pode ser por meio de jogo da
memória) para investigações a respeito da equivalência de dois
termos.

Propriedades da igualdade

- Complementar as ideias e orientações desenvolvidas nas
habilidades EF04MA04, EF04MA05, EF04MA12,
EF04MA13 e EF04MA14.
- Realizar atividades (dinâmica, sequência, cálculos) práticas
com materiais manipuláveis (tampinhas, palitos, objetos) para
formação de sequências e possibilitar a descrição dos elementos
ausentes (Quem está faltando? Que elemento não pertence à
sequência?).
- Utilizar materiais manipuláveis (palitos, sementes,
tampinhas) para materializar e resolver problemas, cuja solução
envolve o cálculo de um valor desconhecido em uma igualdade.
- Estruturar sentenças matemáticas solicitada em desafios (jogo
de tabuleiro) promovendo uma gincana de sentenças
matemáticas.
- Elaborar e resolver situações problemas que possibilitando

(EF04MA15) Determinar o número
desconhecido que torna verdadeira
uma igualdade que envolve as
operações fundamentais com
números naturais.
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não só calcular o valor desconhecido da sentença, mas utilizar
as relações estudadas para determinar esse valor, tendo
compreensão das relações e justificando as escolhas feitas.

Geometria

Geometria

(EF04MA16) Descrever
deslocamentos e localização de
pessoas e de objetos no espaço, por
Localização e
meio de malhas quadriculadas e
movimentação: pontos de
representações como desenhos,
referência, direção e sentido
mapas, planta baixa e croquis,
Paralelismo e
empregando termos como direita e
perpendicularíssimo.
esquerda, mudanças de direção e
sentido, intersecção, transversais,
paralelas e perpendiculares.

- Utilizar palitos ou desenhos para relembrar o conceito de
retas paralelas, retas perpendiculares e as retas concorrentes.
- Explorar o mapa do bairro onde a escola está localizada.
- Elaborar, com as crianças, trajetos a seguir, a partir da escola,
para chegar a alguns lugares pré-definidos e debater quais
percursos feitos foram considerados mais fáceis ou mais
complexos de entender e identificando quais caminhos formam
retas paralelas e perpendiculares.
-Utilizar aplicativos, cartazes ou slides para análise de ruas
paralelas em mapas.
-Elaborar atividade de representações por desenhos e
esquemas, bem como registros escritos e explicações para as
relações, trajetos e deslocamentos.
- Utilizar malha quadriculada ou jogos que envolvam
localização (Ex.: batalha naval) e desenvolver a ideia de
deslocamento.

Figuras geométricas espaciais
(prismas e pirâmides):
reconhecimento,
representações, planificações e
características.

- Apresentar objetos, imagens e desenhos que representam
sólidos geométricos.
- Utilizar figuras planas para construção do prisma e da
pirâmide, possibilitando desenvolvimento do pensamento
geométrico a partir das planificações.
- Promover atividades com problemas e jogos que envolvam a
análise das propriedades dos sólidos geométricos.

(EF04MA17) Associar prismas e
pirâmides a suas planificações e
analisar, nomear e comparar seus
atributos, estabelecendo relações entre
as representações planas e espaciais.
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- Construir prismas e pirâmides, com materiais recicláveis, e
análise de suas
propriedades e planificações.
- Utilizar recursos tais como dobradura, caixas, régua e
softwares de geometria dinâmica possibilitando a exploração
das características dos poliedros e dos polígonos que lhes dão
origem.
-Propor atividades que sejam problematizadoras (desafios,
dinâmicas), para desencadear reflexão, que não sejam de mera
identificação e nomeação de formas.

Geometria

Ângulos retos e não retos:
uso de dobraduras,
esquadros e softwares.

- Apresentar figuras planas e, a partir da definição de ângulo,
identificar os retos e não retos identificando características
comuns (paralelismo e perpendicularíssimo).
- Utilizar um relógio, mais precisamente os ponteiros, para a
indentificar ângulo retos e não retos possibilitando aos alunos
relacionar os diferentes quadrantes formados no relógio para a
(EF04MA18) Reconhecer ângulos
formação do ângulo relacionando as horas a ângulos retos e não
retos e não retos em figuras
retos (agudo, obtuso, raso).
poligonais com o uso de dobraduras, - Promover com o uso de dobraduras, esquadros ou softwares a
esquadros ou softwares de
construção de polígonos localizando ângulos retos e não retos.
geometria.
- Explorar os ângulos em situações de representação de trajetos
nos quais haja giros para mudança de direção atribuindo ao
ângulo reto o valor de 90° e a partir da exemplificação de um
croqui do bairro da escola, demostrando a formação do ângulo
reto a partir da perpendicularidade das ruas.
- Realizar visita nos espaços da escola e identificar os ângulos
encontrados: na arquitetura da escola, muros, móveis, na
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natureza etc., oportunizando o relato do que foi observado com
desenhos e registros escritos atribuindo nomes conforme as
aberturas (ângulos).

Geometria

Simetria de reflexão

- Utilizar lápis, régua e a metade de desenhos simétricos para
os alunos completarem e assim possibilitá-los a compreensão
de simetria a partir da ideia de uma transformação geométrica
que "espelha" todos os pontos em relação uma reta.
-Propor atividade com dobraduras onde os alunos
identificarão, se houver, o eixo (ou eixos) de simetria da
própria figura.
(EF04MA19) Reconhecer simetria
- Utilizar artesanatos indígenas, quilombolas e/ou imagens
de reflexão em figuras e em pares de
(revistas, recortes, web entre outros) dos artesanatos que são
figuras geométricas planas e utilizáconstruídos a partir da observação da natureza, para
la na construção de figuras
enriquecerá a aprendizagem sobre simetria.
congruentes, com o uso de malhas
-Propor o uso de softwares de geometria como suporte para a
quadriculadas e de softwares de
compreensão do significado de simetria de reflexão, bem como
geometria.
apoio para a construção de figuras congruentes por simetria.
- Construir na malha quadriculada figuras congruentes
identificando o eixo de simetria.
- Promover trabalho que envolva simetria em consonância com
o componente curricular Arte, a partir de atividades
experimentais com materiais manipulativos, por exemplo,
tangram.

Grandezas e
medidas

Medidas de comprimento,
massa e capacidade:
estimativas, utilização de

(EF04MA20) Medir e estimar
comprimentos (incluindo
perímetros), massas e capacidades,
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- Utilizar instrumentos de medida e explorar comprimentos,
massas e capacidade a partir do cotidiano (da sala de aula, da
escola, de casa).

instrumentos de medida e de utilizando unidades de medida
unidades de medida
padronizadas mais usuais,
convencionais mais usuais. valorizando e respeitando a cultura
local.

Grandezas e
medidas

-Realizar a medição dos alunos, por exemplo, estatura e massa
(peso), e construir tabelas e gráficos com os resultados da
turma.
- Utilizar instrumentos de medidas a partir divisões de régua,
fita métrica, trena, metro de pedreiro, termômetro, balança
analógica e relógio, estabelecendo-se semelhanças e diferenças
entre elas.
-Utilizar tabela para conhecer as principais unidades padrões de
medida possibilitando estabelecer relações entre ela.
- Proporcionar uso das medições, dos instrumentos de medida
e a exploração da relação entre unidades de medida de uma
mesma grandeza.
- Elaborar e resolver situações problemas utilizando unidades
de medida padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando
a cultura local.

- Utilizar malhas quadriculadas com figuras previamente
desenhadas para cálculos e comparação das medidas.
(EF04MA21) Medir, comparar e
-Propor que as duas construam em malhas quadriculadas,
estimar área de figuras planas
diferentes figuras geométricas, com dimensões previamente
desenhadas em malha quadriculada, dadas.
Áreas de figuras construídas pela contagem dos quadradinhos ou -Utilizar o piso da sala de aula como referencia para calcular a
em malhas quadriculadas
de metades de quadradinho,
área da sala.
reconhecendo que duas figuras com - Propor aos alunos que calculem, utilizando a malha
formatos diferentes podem ter a
quadriculada, a área de algum cômodo da casa.
mesma medida de área.
- Propor atividades com recorte e colagem utilizando
quadrinhos, no caso a área do quadradinho ou de sua metade
são unidades de medida, nesta atividade a malha quadriculada é
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um suporte para favorecer a contagem.
-Representar, em malha quadriculada, retângulos e quadrado,
diferentes com uma mesma área procurando retomar também a
análise da medida dos perímetros das figuras explorando a
diferenciação (área e perímetro).
- Elaborar e resolver situações problemas utilizando área de
figuras planas.

Grandezas e
medidas

Medidas de tempo: leitura
de horas em relógios
digitais e analógicos,
duração de eventos e
relações entre unidades de
medida de tempo.

- Utilizar os instrumentos de medidas de tempo como um
cronômetro, relógios digitais e analógico, mostrando suas diferenças
e relacionar horas, minutos e segundos.
- Retomar os conceitos (horas, minutos, segundos) utilizando os
instrumentos para relembrar os intervalos existentes entre cada um.
(EF04MA22) Ler e registrar
-Elaborar tabelas com a rotina de aula e seus derivados tempos para
medidas e intervalos de tempo em
expor em sala.
horas, minutos e segundos em
- Propor jogos com cálculo e marcação de tempo para sua realização,
situações relacionadas ao seu
como jogos da memória, quebra- cabeças, caça- palavras e etc.
cotidiano, como informar os horários
- Elaborar tabelas com a rotina da família dos alunos, com os
de início e término de realização de horários de cada atividade e seus intervalos destacando o início e
uma tarefa e sua duração.
término de uma tarefa, bem como sua duração.
- Elaborar e resolver situações problemas registrando medidas e
intervalos de tempo em horas, minutos e segundos em situações
relacionadas ao seu cotidiano abordando o início e término de uma
tarefa, bem como sua duração.

Grandezas e
medidas

Medidas de temperatura em
grau Celsius: construção de
gráficos para indicar a
variação da temperatura
(mínima e máxima) medida

(EF04MA23) Reconhecer
temperatura como grandeza e o grau
Celsius como unidade de medida a
ela associada e utilizá-lo em
comparações de temperaturas em
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- Apresentar para os alunos, através de imagens ou
instrumentos de medição da temperatura.
- Explorar tabelas para a comparação entre temperaturas de
ambientes diversos, como cidades e regiões brasileiras e de
outros países.

em um dado dia ou em uma diferentes regiões do Brasil ou no
semana
exterior ou, ainda, em discussões que
envolvam problemas relacionados ao
aquecimento global.

Grandezas e
medidas

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

- Comparar a mudança da temperatura global ao longo dos anos
com a temperatura atual.
- Desenvolver atividades de conscientização com relação aos
riscos do aquecimento global, a partir de rodas de conversas
baseadas em reportagens e estudos sobre o tema.
- Utilizar situações da vida diária, tais como temperatura de
ambiente, corporal, temperatura máxima e mínima do dia
divulgadas em sites, jornais escritos, telejornais etc. para o
reconhecimento da temperatura.

-Fazer análise de situações diárias que envolvem o uso de
medidas de temperatura. - - Propor aos alunos a realização de
pesquisas, na internet, jornais e revistas, medidas de
temperaturas máximas e mínimas diárias, durante uma semana
(EF04MA24) Registrar as
da cidade em que mora.
temperaturas máxima e mínima
- Construir gráficos de colunas com medições realizadas na
diárias, em locais do seu cotidiano, e semana e realizar indagação, observando os gráficos
elaborar gráficos de colunas com as construídos.
variações diárias da temperatura,
- Propor pesquisas a respeito da temperatura da cidade onde
utilizando, inclusive, planilhas
mora e apresentar uma tabela com temperaturas máximas e
eletrônicas.
mínimas em cada dia de uma semana, por exemplo, e construir
um gráfico de colunas correspondente.
- Explorar gráficos de temperatura presentes em diferentes
mídias, jornais, revistas e etc. para propor e elaborar problemas
de medidas de temperatura.
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Grandezas e
medidas

- Utilizar encartes comerciais para desenvolver atividades
diversas.
- Promover em sala de aula, simulações de compra e venda
envolvendo as quatro operações (lojinhas, mercadinho).
(EF04MA25) Resolver e elaborar
- Propor pesquisas sobre o consumo de água e/ou energia
problemas que envolvam situações
Problemas utilizando o
elétrica em seu município e analisar os valores elaborando
de compra e venda e formas de
sistema monetário brasileiro pagamento, utilizando termos como situações problemas e conscientizando.
- Elaborar e resolver situações reais em que o poder de compra
troco e desconto, enfatizando o
do dinheiro é utilizado, questões de consumo e
consumo ético, consciente e
responsabilidade com o uso de dinheiro, além de termos como
responsável.
parcelas, troco e desconto.
- Utilizar jogos que explorem diferentes formas de fazer
pagamentos (dinheiro em espécie, cartões, cheques).

Probabilidade Análise de chances de
e estatística
eventos aleatórios

(EF04MA26) Identificar, entre
eventos aleatórios cotidianos,
aqueles que têm maior chance de
ocorrência, reconhecendo
características de resultados mais
prováveis, sem utilizar frações.

292

- Utilizar dados e registrar a soma das faces em varias jogadas
para que os alunos possam analisar os resultados possíveis, ao
jogar dois dados e anotar a soma dos números das faces, os
resultados possíveis {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}, verificase que entre as 36 possibilidades (6 x 6 = 36) algumas dessas
somas são mais prováveis que outras.
- Utilizar fichas de cores e quantidades diferentes de sorteios
aleatórios e palpites, trabalhar a ideia de mais e menos
prováveis através de expansões: nenhuma chance, chance
pequena, chance media, chance.
- Fazer uso de jogos ou brinquedos que estimulem o
desenvolvimento de noções de aleatoriedade (certos, possíveis,

impossíveis, prováveis).
-Analisar eventos cotidianos (fenômenos da natureza, situações
contextualizadas) e reconhecer as características.
- Apresentar tabelas e gráficos relacionados a temas
contextualizados e analisar as informações.
-Utilizar textos, (publicações de revistas, jornais) como dados
contextualizados e organizar as informações em tabelas ou
Leitura, interpretação e
(EF04MA27) Analisar dados
gráficos.
representação de dados em apresentados em tabelas simples ou
- Realizar pesquisas na escola ou comunidade e a partir dos
tabelas de dupla entrada,
de dupla entrada e em gráficos de
Probabilidade
gráficos ou tabelas construídas, localizar questões fundamentais
gráficos de colunas simples colunas ou pictóricos, com base em
e estatística
verificadas.
e agrupadas, gráficos de
informações das diferentes áreas do
- Utilizar material manipulável (recortes, quadrinhos, caixas de
barras e colunas e gráficos conhecimento, e produzir texto com
fósforo) para construir gráficos a partir de tabelas e tabelas a
pictóricos.
a síntese de sua análise.
partir de gráficos, observando a relação entre eles.
- Desenvolver letramento estatísticos através da produção de
textos coletivos ou individuais que interpretem dados das
tabelas e gráficos estudados.

Diferenciação entre
variáveis categóricas e
Probabilidade variáveis numéricas
e estatística
Coleta, classificação e
representação de dados de
pesquisa realizada.

(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.
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-Sugerir pesquisas que envolva situações do cotidiano do aluno
a partir de procedimentos de identificação de problemas.
- Utilizar computador para elaboração de planilhas eletrônicas
ou tabelas a fim de organizar e publicar os dados coletados.
- Sugerir pesquisas que envolvam situações do cotidiano ou
levantamento de temas vivenciados pelos alunos (time de
futebol preferido, música e etc.).
- Realizar atividades com coleta de dados referentes a uma
situação vivida pelos alunos ou presentes em notícias da mídia

impressa ou internet.
- Elaborar e resolver problemas a partir dos dados coletados
fazendo os registros que podem ser escritos, através de
cartazes, com o uso de material manipulável e etc..
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LMATEMÁTICA – 5º ANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

Números

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

- Propor atividades que possibilitem a compreensão da história
dos números através de contação de história, cartaz, vídeo ou
texto, também informar sobre os sistemas de numeração não
decimais, como o romano e o egípcio e oportunizando o resgate de
diferentes formas de ler, registrar e ordenar os números incluindo
os presentes na cultura da comunidade.
- Produzir um QVL, para utilizar como apoio para leitura, escrita
e ordenação dos números oportunizando apresentar a ideia de
valor posicional.
(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar - Realizar situações problemas para reconhecimento dos diversos
Sistema de numeração
números naturais até a ordem das
registros de representação de números naturais utilizados em
decimal: leitura, escrita e
centenas de milhar com
situações reais.
- Apresentar números, escritos em tarjetas, por exemplo, em
ordenação de números
compreensão das principais
seguida fazer questionamento sobre esse número. (Como é lido,
naturais (de até seis ordens). características do sistema de
sua escrita, a ordem, que número representa a centena de milhar,
numeração decimal.
etc.)
- Explorar a leitura, escrita e ordenação dos números em tabelas,
textos ou frases que contenham algum fato da atualidade, tais
como jornais e revistas e em cima disso criar questionamentos que
possibilitem o desenvolvimento desta habilidade.
- Utilizar jogos e brincadeiras (jogo da memória, dominó, trilha)
que possibilitem a compreensão de como se representam
quantidades dessa magnitude usando a escrita com algarismos e a
escrita com palavras.
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Números

Números

Números racionais
expressos na forma decimal
e sua representação na reta
numérica

Representação fracionária
dos números racionais:
reconhecimento, significados,
leitura e representação na reta
numérica.

(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.

- Utilizar reta numérica possibilitando perceber que 1 inteiro é
composto por 10 décimos ou 100 centésimos ou 1000
milésimos;
- Construir um QVL dos números racionais possibilitando
representar um número racional na forma decimal em um
quadro de ordens, da mesma forma que se faz com os números
naturais.
- Utilizar tarjetas com números racionais e números
sobrepostos para representar a composição e decomposição dos
decimais.
- Elaborar tabelas onde serão organizadas as formas diversas
de representar um número racional utilizando a escrita decimal,
por exemplo,
5,37 = 5 + 0,37 = 5 + 0,30 + 0,07 = 5 + 0,17 + 0,20.
- Utilizar instrumentos de medida de comprimento para
exploração da relação entre o metro, o decímetro, o centímetro
e o milímetro associada aos números decimais.
-Propor a composição e decomposição de um número decimal
utilizando cédulas e moedas.
-Realizar dinâmicas e jogos, utilizando cartões, tarjetas com o
intuito de comparar e ordenar os números decimais.

(EF05MA03) Identificar e representar - Utilizar jogos, e material manipulável (tangram, caixas de
frações (menores e maiores que a
pizza e etc.) bem como atividades de recorte e dobradura para
unidade), associando-as ao resultado representar frações possibilitando sua compreensão como parte
de uma divisão ou à ideia de parte de de um todo e divisão.
um todo, utilizando a reta numérica
- Utilizar situações cotidianas para reconhecer, representar as
como recurso.

frações, as propriedades dos termos da fração e suas
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características obedecendo suas especificidades bem como os
nomes específicos dos termos da fração (numerador e
denominador).
- Realizar desenhos de frações possibilitando a compreensão
da representação fracionária como parte de um número inteiro,
Identificando às partes de um objeto inteiro, dando ênfase à
metade e a terça parte.
- Utilizar reta numérica, régua ou fita métrica como recurso
para identificar e representar divisões que serão associadas a
frações, e possibilite compreender quais frações são maiores,
menores ou iguais ao inteiro.
- Propor a elaboração de tabela, painel ou cartaz com diversas
representações da fração (desenho, reta numérica, escrita em
palavras e escrita numérica), possibilitando a compreensão das
ideias centrais: fração como parte de um todo e fração como
quociente.
- Realizar atividade com desenhos, reta numérica ou uso de
material manipulável para construção de frações e permitir
representações de frações maiores, menores ou iguais ao
inteiro.

Números

Comparação e ordenação de
números racionais na
(EF05MA04) Identificar frações
representação decimal e na
equivalentes.
fracionária utilizando a
noção de equivalência
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- Utilizar material manipulável, desenhos ou o tangram para
comparar e identificar frações equivalentes e compreender que
há escritas fracionárias distintas que representam a mesma
quantidade ou a mesma parte de um todo.
- Propor o uso da reta numérica para representar frações
equivalentes possibilitando a compreensão de que escritas

fracionárias diferentes podem representar quantidades iguais.
- Produzir jogo da memória para identificação de frações
equivalentes.
- Utilizar folha de papel e delimitá-la como um terreno, dar
comandos para a divisão adequada demarcando espaços como
casa, garagem, piscina etc. e depois solicitar a indicação das
frações que compõe cada espaço.
- Elaborar e resolver situações problemas contextualizadas
envolvendo frações equivalentes.
- Desenvolver esta habilidade relacionando-a diretamente com
as aprendizagens referentes à habilidade (EF05MA03).

Números

Comparação e ordenação de
números racionais na
representação decimal e na
fracionária utilizando a
noção de equivalência

(EF05MA05) Comparar e ordenar
números racionais positivos
(representações fracionária e
decimal), relacionando-os a pontos
na reta numérica.
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- Propor a elaboração de tabela com a representação
fracionária e decimal possibilitando a comparação e ordenação
dos números.
- Utilizar reta numérica ou uma escada em forma de pirâmide
e, em forma de dinâmica, utilizar cartas e peões para uso no
jogo, onde os números decimais serão ordenados.
- Propor o uso do tangram ou malha quadriculada para
investigar frações ampliando a compreensão da ideia de
comparação e ordenação dos números racionais com o uso do
registro com desenhos e escritas numéricas.
- Elaborar e resolver situações problemas contextualizadas
envolvendo frações equivalentes.
- Desenvolver esta habilidade relacionando-a diretamente com
as aprendizagens referentes às habilidades (EF05MA03) e
(EF05MA04).

Números

Cálculo de porcentagens e
representação fracionária

- Utilizar representações de frações para associar as
representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100% respectivamente
à décima parte, quarta parte, metade, três quartos e um inteiro
para calcular porcentagens implica em conhecer frações, suas
representações e significados, incluindo a ideia de equivalência.
- Utilizar jogos como memória e dominó para comparação
entre porcentagens e frações.
(EF05MA06) Associar as
- Propor atividade com material manipulável como tiras de
representações 10%, 25%, 50%,
frações, com cartolina ou papel cartão coloridos, para
75% e 100% respectivamente à
décima parte, quarta parte, metade, compreensão de 50% como metade (1/2) e 25% como metade
da metade (1/4).
três quartos e um inteiro, para
- Realizar atividades com o uso de tabelas para determinar
calcular porcentagens, utilizando
estratégias pessoais, cálculo mental e 10%, 20%, 25% e 50% de números ou preços de produtos
possibilitando ainda acréscimo ou desconto nos valores.
calculadora, em contextos de
- Resolver e elaborar problemas envolve a relação das
educação financeira, entre outros.
porcentagens com seu uso cotidiano e contextos de educação
financeira, envolvendo a relação com sistema monetário.
-Propor atividade com o uso de gráficos e situações
apresentadas em diferentes textos de circulação ampla (mídia
impressa, campanhas, situações de compra e venda etc.) onde
se destaca o uso social da porcentagem.

Números

Problemas: adição e
subtração de números
naturais e números racionais
cuja representação decimal
é finita

(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
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- Resolver e elaborar problemas a partir de situações cotidianas
e de contextos de educação financeira como a projeção de
compra e venda, por meio de operações de adição e subtração,
que pode ser ainda demonstrada por um mercado provisório
montado em sala de aula.
- Propor atividades de resolução de problemas onde esta

cálculo por estimativa, cálculo
mental e algoritmos.

Números

(EF05MA08) Resolver e elaborar
problemas de multiplicação e divisão
com números naturais e com
Problemas: multiplicação e
números racionais cuja
divisão de números
representação decimal é finita (com
racionais cuja representação
multiplicador natural e divisor
decimal é finita por
natural e diferente de zero),
números naturais
utilizando estratégias diversas, como
cálculo por estimativa, cálculo
mental e algoritmos.
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habilidade pode ser associada a outros objetos de
conhecimentos como quantidades, peso, medidas e estimativas
de preço para compor o cálculo de orçamento, utilizando os
números decimais para justificar o uso dos centavos.
- Apresentar situações problemas para possibilitar a
identificação das palavras referentes à operação. Exemplo:
retirar = subtração, aumentar = adição.
- Propor atividades lúdicas (gincanas, trilhas e etc.) que
possibilitem a resolução de problemas onde solução não seja
dada pela aplicação imediata de um algoritmo ou conceito, mas
que exija deles reflexão e análise.
- Utilizar painel de soluções para a resolução de problemas
onde a adição e subtração de números inteiros e decimais de
representação finita deverão ser exploradas por procedimentos
pessoais de cálculo, decomposição ou usando as relações entre
inteiro, décimos, centésimos e milésimos.
- Resolver e elaborar problemas a partir de situações cotidianas
e de contextos de educação financeira como a projeção de
compra e venda, por meio de operações de multiplicação e
divisão.
- Propor atividades lúdicas (gincanas, trilhas) que possibilitem
a resolução de problemas onde solução não seja dada pela
aplicação imediata de um algoritmo ou conceito, mas que exija
deles reflexão e análise.
- Utilizar um dado como possibilidade de projeção numérica,
relacionando os algarismos escolhidos com situações e

problemas de multiplicação.
- Construção de uma tabuada individual, com demonstração
inversas de multiplicação, sendo justificada pela divisão.
Exemplo: 2 x 2 = 4 4 /2=2.
-Propor desafios utilizando o algoritmo como forma de
identificar os elementos principais da multiplicação e da
divisão, chancelando assim o resultado de cada operação.
- Resolver e elaborar situação de projeção monetária,
relacionando a representação do real, como um componente de
número inteiro, e os centavos como representação decimal.

Números

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?”.

-Realizar roda de conversa para discutir a utilização da
multiplicação em situações cotidiana.
- Utilizar material manipulável (recortes, figuras) para
construir agrupamentos possíveis ao se combinar cada
(EF05MA09) Resolver e elaborar
elemento de uma coleção com todos os elementos de outra
problemas simples de contagem
coleção.
envolvendo o princípio
multiplicativo, como a determinação - Propor o uso do painel de soluções para explorar diversas
formas possíveis de resolução (diagramas, listas, árvores de
do número de agrupamentos
possibilidades, tabelas, quadro de imagens) possibilitando que
possíveis ao se combinar cada
elemento de uma coleção com todos essas formas sejam valorizadas, analisadas, discutidas e
os elementos de outra coleção, por validadas em sala.
meio de diagramas de árvore ou por -Propor momento dinâmico a partir de desafios que
possibilitem a discussão de soluções para problemas que eles
tabelas.
são capazes de resolver e criar soluções.
- Utilizar diagramas de árvore ou tabelas como suporte para
elaborar e resolver problemas simples de contagem envolvendo
o princípio multiplicativo, como a determinação do número de
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agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento de uma
coleção com todos os elementos de outra coleção.·.

Álgebra

- Confeccionar dominó ou jogo da memória para ser utilizado
para que seja compreendido o sentido de equivalência (se a + b
= c + d, então c + d = a + b) associado ao sinal de igualdade.
Realizar dinâmica utilizando sinal de igual e diferente, onde,
(EF05MA10) Concluir, por meio de
por exemplo, o uso do sinal de igualdade implica na
investigações, que a relação de
compreensão que ele representa uma relação de equivalência.
igualdade existente entre dois
-Explorar a equivalência através de desafios ou jogo com
Propriedades da igualdade e membros permanece ao adicionar,
placas de verdadeiro ou falso, onde os alunos precisam saber,
noção de equivalência
subtrair, multiplicar ou dividir cada
por exemplo, que 8 = 8 e 8 = 3 + 5 são escritas verdadeiras e
um desses membros por um mesmo
que 8 + 3 = 11 + 8 são falsas, já que 8 + 3 e 11 + 8 não são
número, para construir a noção de
equivalentes.
equivalência.
- Utilizar enigmas em cálculos, para descobrir o número que
está faltando, possibilitando o desenvolvimento do pensamento
relacional na resolução de equações em situações como 9+ 4 =
b + 7.

Álgebra

- Desenvolver esta habilidade relacionando-a diretamente com
as aprendizagens referentes à habilidade (EF05MA11).
(EF05MA11) Resolver e elaborar
- Apresentar situações problemas em formas de desafios ou
problemas cuja conversão em
Propriedades da igualdade e
enigmas matemáticos estruturados em sentença matemática seja
sentença matemática seja uma
noção de equivalência
uma igualdade com uma operação em que um dos termos é
igualdade com uma operação em que
desconhecido.
um dos termos é desconhecido.
- Propor atividade para determinar o valor do quadradinho: 3 +
□ = 8, para introduzir a habilidade.

302

Álgebra

Álgebra

Grandezas diretamente
proporcionais
Problemas envolvendo a
partição de um todo em
duas partes proporcionais

- Utilizar folha de papel, dobraduras possibilitando a ideia de
proporcionalidade Ou seja, se uma dobra, a outra dobra; se uma
triplica, a outra triplica; se uma é dividida em duas partes
iguais, a outra também é reduzida à metade.
-Propor situações problema utilizando proporcionalidade no
(EF05MA12) Resolver problemas
sistema monetário onde é associado à quantidade de um
que envolvam variação de
produto ao valor a pagar (se um litro custa R$ 10,00, 2,5 litros
proporcionalidade direta entre duas
quanto custarão?).
grandezas, para associar a
-Utilizar o gênero textual receita para trabalhar
quantidade de um produto ao valor a
proporcionalidade onde são alteradas as quantidades de
pagar, alterar as quantidades de
ingredientes (preciso de 250g de manteiga para uma receita,
ingredientes de receitas, ampliar ou
quanto precisarei para meia receita?).
reduzir escala em mapas, entre
- Utilizar malha quadriculada desenvolvendo esta habilidade
outros.
associando-a a grandezas e medidas, em situações nas quais os
alunos ampliam e reduzem quadrados e retângulos e identifica
a área e perímetro.
- Realizar atividade de raciocínio proporcional na ampliação
ou redução de escalas em mapas.

Grandezas diretamente
proporcionais
Problemas envolvendo a
partição de um todo em
duas partes proporcionais

(EF05MA13) Resolver problemas
envolvendo a partilha de uma
quantidade em duas partes desiguais,
tais como dividir uma quantidade em
duas partes, de modo que uma seja o
dobro da outra, com compreensão da
ideia de razão entre as partes e delas
com o todo.
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- Utilizar materiais manipuláveis (tampinhas ou palitos
coloridos) para explorar a ideia de divisão em partes
proporcionais e a compreensão da ideia de razão entre as partes
e delas com o todo.
- Promover atividade com o uso de cédulas e moedas fictícias,
para explorar situações problemas com tema contextualizados
cuja resolução se baseia na ideia de dividir uma quantidade em
duas partes, de modo que uma seja o dobro da outra.
- Realizar atividade ou dinâmicas a partir de enigmas

matemáticos relacionados a esta habilidade possibilitando a
compreensão da ideia de razão.
- Propor o uso do painel de soluções para explorar diversas
formas possíveis de resolução de problemas envolvendo a
partilha de uma quantidade em duas partes desiguais.

Geometria

- Promover atividade de criação mapa na malha quadriculada
identificada com letras e números, explorar a localização de
lugares pré-definidos, partindo do ponto inicial, a partir das
coordenadas apresentadas e escrever o caminho percorrido a
partir das coordenadas indicadas no mapa.
- Utilizar e compreender diferentes representações para a
localização de objetos no plano, às estratégias de representação
(EF05MA14) Utilizar e compreender
aqui mencionadas,
diferentes representações para a
Plano cartesiano:
-Realizar atividades com o uso de mapas ou croquis
localização de objetos no plano,
coordenadas cartesianas (1º
possibilitando a compreensão e interpretação de legendas,
como mapas, células em planilhas
quadrante) e representação
escalas e os termos relacionados na habilidade (direita,
eletrônicas e coordenadas
de deslocamentos no plano
esquerda, para cima, para baixo, intersecção, etc.).
geográficas, a fim de desenvolver as
cartesiano
- Propor dinâmicas de localização, como batalha naval,
primeiras noções de coordenadas
utilizando malha quadriculada onde são necessárias duas
cartesianas.
coordenadas para a localização de um objeto no plano.
- Utilizar o chão da sala ou pátio para que os alunos possam se
deslocar e explorar localização de objetos no plano.
-Utilizar de mapas de rua para que os alunos localizem
endereços específicos.
-Proporcionar o uso de planilhas eletrônicas e aplicativos de
localização como GPS para desenvolver esta habilidade.
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Geometria

- Promover dinâmicas de movimentação (cabra-cega, quente
ou frio) com o uso de vocabulário que expresse a localização
(direita, esquerda, mais próximo, mais distante, entre outros).
(EF05MA15) Interpretar, descrever - Utilizar malha quadriculada ou mapas para representar ou
localizar trajetos.
Plano cartesiano:
e representar a localização ou
-Construir gráfico em barras verticais, horizontais ou em linha
coordenadas cartesianas (1º movimentação de objetos no plano
quadrante) e representação cartesiano (1º quadrante), utilizando utilizando-os para possibilitar ao aluno associar as coordenadas
de deslocamentos no plano coordenadas cartesianas, indicando com as representações de determinados pontos no gráfico.
cartesiano
mudanças de direção e de sentido e -Utilizar jogo de dama e xadrez para identificar a direção e
localização utilizando coordenadas como referência.
giros.
- Promover atividade em grupos com o uso de mapas de uma
cidade ou do estado, por exemplo, dividir o mapa em
quadrantes e localizar pontos no mapa a partir de coordenadas.

Geometria

- Apresentar objetos, imagens e desenhos que representam
sólidos geométricos.
-Utilizar caixas, produtos ou sólidos para apresentar aos alunos
poliedros em prismas, pirâmides e outros, explicitando as
principais características de cada grupo, em especial relativos
(EF05MA16) Associar figuras
ao tipo de superfície que os compõem, bem como à quantidade
espaciais a suas planificações
de arestas e vértices.
(prismas, pirâmides, cilindros e
cones) e analisar, nomear e comparar -Propor o uso de objetos no formato do cilindro, do cone e da
esfera possibilitando a analise das suas características e também
seus atributos.
a identificação deste como corpos redondos.
- Utilizar figuras planas para construção dos sólidos,
possibilitando desenvolvimento do pensamento geométrico a
partir das planificações.
- Construir as figuras espaciais com materiais recicláveis, e

Figuras geométricas
espaciais: reconhecimento,
representações,
planificações e
características.
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análise de suas
propriedades e planificações.
- Utilizar recursos tais como dobradura, caixas, régua e
softwares de geometria dinâmica possibilitando a exploração
das características dos poliedros e dos polígonos que lhes dão
origem.
-Propor atividades que sejam problematizadoras (desafios,
dinâmicas), para desencadear reflexão, que não sejam de mera
identificação e nomeação de formas.

Geometria

- Desenvolver esta habilidade relacionando-a diretamente com
as aprendizagens referentes à habilidade (EF05MA16).
- Reproduzir figuras planas utilizando os educadores como se
fossem os vértices da figura (geometria humana) diferentes
(EF05MA17) Reconhecer, nomear e figuras planas, de diferentes formas.
Figuras geométricas planas: comparar polígonos, considerando
- Utilizar tabela para organizar os polígonos, de acordo com o
características,
lados, vértices e ângulos, e desenhá- nome, número de lados (ou ângulos) que possuem.
representações e ângulos.
los, utilizando material de desenho
-Utilizar jogo da memória ou dominó para explorar figuras que
ou tecnologias digitais.
apresentam características que diferencia polígonos dos não
polígonos e que possibilite aos alunos investigarem a
classificação dos polígonos.
-Utilizar malha quadriculada, geoplano, dobraduras ou
tecnologias digitais para reprodução de diferentes polígonos.

Geometria

Ampliação e redução de
figuras poligonais em
malhas quadriculadas:
reconhecimento da

(EF05MA18) Reconhecer a
congruência dos ângulos e a
proporcionalidade entre os lados
correspondentes de figuras
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- Utilizar malha quadriculada e geoplano para reprodução de
figuras poligonais possibilitando ampliação e reprodução
proporcional das mesmas.
- Utilizar recorte e sobreposição de figuras, possibilitando a

congruência dos ângulos e
da proporcionalidade dos
lados correspondentes

poligonais em situações de
ampliação e de redução em malhas
quadriculadas e usando tecnologias
digitais.

investigação do que acontece com os ângulos da figura
ampliada/reduzida em relação à figura original.
- Propor atividade com o uso do geoplano para possibilitar o
reconhecimento da congruência dos ângulos e a
proporcionalidade entre os lados correspondentes de figuras.

Grandezas e
medidas

Medidas de comprimento,
área, massa, tempo,
temperatura e capacidade:
utilização de unidades
convencionais e relações
entre as unidades de medida
mais usuais.

(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.

- Utilizar o espaço (sala de aula, escola, medida de alunos) e
propor situações-problema envolvendo o uso das medições, dos
instrumentos de medida e a exploração da relação entre
unidades de medida de uma mesma grandeza.
- Utilizar produtos ou embalagens propondo a análise das
medidas, comparando-as e criando situações problemas.
-Propor atividade de resolução e elaboração de problemas
utilizando as medidas em situações cotidianas diversas.
- Construir um QVL de medidas e utilizá-lo como suporte para
possibilitar a representação das medidas transformações entre
as unidades mais usuais em contextos.
- Utilizar jogos (memória) para possibilitar associar as medidas
padrões a suas transformações.

Grandezas e
medidas

(EF05MA20) Concluir, por meio de
investigações, que figuras de
Áreas e perímetros de
perímetros iguais podem ter áreas
figuras poligonais: algumas
diferentes e que, também, figuras
relações
que têm a mesma área podem ter
perímetros diferentes.

- Propor atividade de investigação de figuras de mesma área e
perímetros diferentes e vice-versa usando malha quadriculada e
régua.
- Representar, em malha quadriculada, retângulos e quadrado,
diferentes com uma mesma área procurando retomar também a
análise da medida dos perímetros das figuras explorando a
diferenciação (área e perímetro).
- Realizar dinâmica utilizando recortes de figuras geométricas
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para explorar perímetro a área e a comparação entre as figuras.
- Utilizar régua para propor que os alunos desenhem figuras
estabelecendo alguns critérios determinados de área e
perímetro.
- Resolver e elaborar problemas com situações
contextualizadas que possibilitem a diferenciação de área e
perímetro, associando o perímetro à medida de comprimento e,
a área, como medida de superfície e comparação de medidas.

Grandezas e
medidas

Noção de volume

Espaço amostral: análise de
Probabilidade
chances de eventos
e estatística
aleatórios

(EF05MA21) Reconhecer volume
como grandeza associada a sólidos
geométricos e medir volumes por
meio de empilhamento de cubos,
utilizando, preferencialmente,
objetos concretos.

- Utilizar cubos como referência para introduzir a ideia de
volume e realizar medições calculando o volume por meio de
empilhamento de cubos.
- Montar um paralelepípedo utilizando cubinhos e defina com
os alunos o que é comprimento, largura e altura.
- Realizar experimento prático, onde os alunos constroem um
cubo de aresta 10 cm e despejam nele o conteúdo de um
recipiente com capacidade de 1L, para compreender que que 1L
é equivalente à capacidade de um cubo de 10 cm de aresta (1
dm³).
- Resolver e elaborar problemas com situações
contextualizadas que possibilitem o reconhecimento do volume
como grandeza associada a sólidos geométricos e a medição de
volumes.

(EF05MA22) Apresentar todos os
- Desenvolver esta habilidade relacionando-a diretamente com
possíveis resultados de um experimento as aprendizagens referentes à habilidade (EF04MA26) do 4º
aleatório, estimando se esses resultados ano. Propor atividades que estimulem a sua interpretação em
são igualmente prováveis ou não.

níveis diferentes de compreensão.
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- Utilizar dados e registrar a soma das faces em varias jogadas
para que os alunos possam analisar os resultados possíveis, ao
jogar dois dados e anotar a soma dos números das faces, os
resultados possíveis {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}, verificase que entre as 36 possibilidades (6 x 6 = 36) algumas dessas
somas são mais prováveis que outras.
- Utilizar fichas de cores e quantidades diferentes para realizar
de sorteios aleatórios e palpites possibilitando trabalhar a ideia
de mais e menos prováveis através de expansões: nenhuma
chance, chance pequena, chance media, chance grande.
- Fazer uso de jogos ou brinquedos que estimulem o
desenvolvimento de noções de aleatoriedade (certos, possíveis,
impossíveis, prováveis).
-Analisar eventos cotidianos (fenômenos da natureza, situações
contextualizadas) e reconhecer as características.
- Desenvolver esta habilidade relacionando-a diretamente com
as aprendizagens referentes à habilidade (EF04MA26) do 4º
ano e a (EF05MA22) do 5º ano.
(EF05MA23) Determinar a
- Propor situações com o uso de objetos e materiais
probabilidade de ocorrência de um
manipuláveis como moedas, dados, palitos coloridos e propor
Probabilidade Cálculo de probabilidade de resultado em eventos aleatórios,
experimentos com resultados aleatórios. Registrar os resultados
e estatística
eventos equiprováveis
quando todos os resultados possíveis
determinando chances iguais (igualmente prováveis ou
têm a mesma chance de ocorrer
equiprováveis) de um determinado resultado ocorrer.
(equiprováveis).
- Resolver e elaborar problemas com situações
contextualizadas que possibilitem o reconhecimento das
probabilidades e o registro dos resultados.
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- Desenvolver esta habilidade relacionando-a diretamente com
as aprendizagens referentes à habilidade (EF04MA27) do 4º
ano. Propor atividades que estimulem a sua interpretação em
níveis diferentes de compreensão.
- Apresentar tabelas e gráficos relacionados a temas
contextualizados e analisar as informações.
-Utilizar textos, (publicações de revistas, jornais) como dados
Leitura, coleta, classificação (EF05MA24) Interpretar dados
contextualizados e organizar as informações em tabelas ou
interpretação e
estatísticos apresentados em textos,
gráficos.
representação de dados em tabelas e gráficos (colunas ou
- Realizar pesquisas na escola ou comunidade e a partir dos
Probabilidade tabelas de dupla entrada,
linhas), referentes a outras áreas do
gráficos ou tabelas construídas, localizar questões fundamentais
e estatística
gráfico de colunas
conhecimento ou a outros contextos,
verificadas.
agrupadas, gráficos
como saúde e trânsito, e produzir
- Utilizar material manipulável (recortes, quadrinhos, caixas de
pictóricos e gráfico de
textos com o objetivo de sintetizar
fósforo) para construir gráficos a partir de tabelas e tabelas a
linhas.
conclusões.
partir de gráficos, observando a relação entre eles.
- Resolver e elaborar problemas com situações
contextualizadas cuja resolução feita a partir da Interpretação
de dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos.
- Desenvolver letramento estatísticos através da produção de
textos coletivos ou individuais que interpretam dados das
tabelas e gráficos estudados.
Leitura, coleta, classificação
interpretação e
Probabilidade representação de dados em
e estatística
tabelas de dupla entrada,
gráfico de colunas
agrupadas, gráficos

(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
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- Desenvolver esta habilidade relacionando-a diretamente com
as aprendizagens referentes à habilidade (EF04MA28) do 4º
ano. Propor atividades que estimulem a sua interpretação em
níveis diferentes de compreensão.
-Sugerir pesquisas que envolva situações do cotidiano do aluno
a partir de procedimentos de identificação de problemas.

pictóricos e gráfico de
linhas.

digitais, e apresentar texto escrito
sobre a finalidade da pesquisa e a
síntese dos resultados.
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- Utilizar computador para elaboração de planilhas eletrônicas
ou tabelas a fim de organizar e publicar os dados coletados.
- Sugerir pesquisas que envolvam situações do cotidiano ou
levantamento de temas vivenciados pelos aluno (time de
futebol preferido, música e etc.).
- Realizar atividades com coleta de dados referentes a uma
situação vivida pelos alunos ou presentes em notícias da mídia
impressa ou internet.
- Elaborar e resolver problemas a partir dos dados coletados
fazendo os registros que podem ser escritos, através de
cartazes, com o uso de material manipulável e etc..
- Promover a criação de produções textuais baseadas em
pesquisas sendo uma síntese dos resultados.

11 - ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA
11.1 COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS
Cleiton Anderson Sousa do Amaral
A Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental publicada em dezembro
de 2017, apresenta o componente curricular de Ciências sob uma nova perspectiva, na qual o
processo de ensino e de aprendizagem, anteriormente focado no conteúdo, desloca-se para o
foco no desenvolvimento das competências e habilidades necessárias para a inserção
consciente do estudante em uma sociedade cuja tecnologia e informação são características
relevantes.
Neste aspecto, os objetos curriculares propostos neste documento constituem o aporte
teórico e experimental para o desenvolvimento do estudante, respeitando as etapas da
cognição e intencionando o aumento da complexidade ao longo do Ensino Fundamental.
Assim, a finalidade última do letramento científico não é apenas aprender Ciências, mas
fomentar no educando a capacidade de atuação no e sobre o meio que o cerca, pautada nos
princípios da ética, equidade e sustentabilidade.
Ao se construírem os planos de aula, o respeito ao processo cognitivo apresentado
como conceito estruturante da BNCC deve ser especialmente observado na transição da
Educação Infantil para os anos iniciais do Ensino Fundamental e destes para os anos finais.
Considera-se que na Educação Infantil o aprendizado é organizado a partir da percepção de si
e do outro mediado pelo ato de brincar. Nesse sentido, a aprendizagem nos anos iniciais deve
estar imbuída desta lógica, sendo o letramento científico pautado na experimentação e na
ludicidade, o que corrobora para a utilização de metodologias ativas, que circunstanciam o
atendimento à investigação e o fazer científico.
Ao longo do Ensino Fundamental, a área de Ciências da Natureza tem um
compromisso com o desenvolvimento do LETRAMENTO CIENTÍFICO, ou seja, a
capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), mas
também de transformá-lo com base nos conceitos e métodos científicos.
(MOVIMENTO PELA BASE NACIONAL COMUM, 2018)
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Estrutura da BNCC/Ciências da Natureza
O Currículo de Ciências da Natureza está estruturado em:
✓ Oito Competências Específicas (competências que perpassam em todas as unidades temáticas
e habilidades do 1° ao 9° ano, porém nem todas as habilidades contemplam as oito
competências);
✓ Três unidades temáticas para todo o Fundamental;
✓ Objetos de conhecimento de cada unidade temática;
✓ Habilidades de cada objeto de conhecimento;
✓ Orientações metodológicas (como e de qual forma iremos garantir que nossos alunos possam
adquirir as habilidades necessárias de cada Unidade Temática).
A seguir, uma representação do Diagrama da BNCC:

Competências específicas de Ciências da Natureza
1º Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o
conhecimento científico como provisório, cultural e histórico;
2º 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;
3º Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos
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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;
4º 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;
5º 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;
6º 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;
7º 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;
8º 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;
Fonte: BNCC (2017, p.322)

Trata-se do desenvolvimento de competências e habilidades voltadas para a tomada de
decisões e atitudes que promovam o bem-estar físico e mental do ser e do coletivo. De tal
forma que o encadeamento dos saberes advindo de diferentes áreas do conhecimento tais
como: História, Geografia, Sociologia, Artes, Filosofia, dentre outras, estimem relações
durante o letramento científico, aliadas a uma concepção de ensino e de aprendizagem que
promova a equidade e respeito à diversidade e ao meio ambiente.
Neste aspecto, o componente de Ciências no Ensino Fundamental propõe uma
abordagem dos fenômenos em diversas áreas do conhecimento, contemplando os estudos
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específicos das Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química), Ciências da Terra
(Geologia, Meteorologia) e Astronomia. Estes constituem os objetos de aprendizagem a
partir dos quais serão produzidas as rotinas didáticas que permitam aos estudantes
analisarem a circunjacência, experimentarem hipóteses, produzirem conhecimentos em
colaboração com seus pares, comunicarem as observações e os conhecimentos adquiridos,
além de estimulá-los a tomarem atitudes que promovam a aquisição consciente da saúde em
seu conceito mais amplo.
Assim, os processos de ensino e de aprendizagem em Ciências apresentam- se como
uma aventura, cuja imaginação inicialmente encorajarão problemas e experimentos que
serão, então, relacionados à vivência humana e sua realidade, reafirmando a incessante
capacidade humana de transformação, reinvenção e evolução.
Nessa perspectiva, o componente curricular de Ciências foi organizado em três
unidades temáticas que se repetem ao longo do Ensino Fundamental, as quais pretendem
levar os estudantes a continuamente revisitarem os saberes adquiridos durante o processo de
educação formal: Matéria e Energia; Vida e Evolução, Terra e Universo.
A unidade temática Matéria e Energia refere-se ao uso sustentável de diferentes
formas de recursos materiais e energéticos, bem como à análise dos diferentes materiais e
tipos de energia utilizados na vida moderna e suas transformações, com vistas à manutenção
dos recursos naturais e ao equilíbrio ambiental. Nos anos iniciais, esta unidade temática
convida o estudante a conhecer o meio ao qual está inserido (casa, escola, cidade), a partir da
interação com objetos específicos de aprendizagem relacionados aos recursos ambientais,
tais como água, ar, solo e luz, bem como a importância destes na produção de alimentos e de
energia, e à manutenção da saúde em seu sentido amplo. Nos anos finais, os estudantes são
convidados a ampliarem o “olhar”, traçando propostas e realizando intervenções para o uso
sustentável dos recursos naturais em uma sociedade tecnológica.
Na unidade temática Vida Evolução leva-se a compreenção dos estudantes a serem
integrantes da biosfera a partir do estuda dos seres e suas relações com o meio, construindo
ao longo do Ensino Fundamental, o conceito natural e social de saúde e bem-estar,
considerando os processos evolutivos de diversificação da vida. Neste aspecto, os objetos
curriculares apresentados aos estudantes dos anos iniciais partem da percepção do corpo, da
diversidade e da compreensão do entorno, para consolidar nos anos finais o entendimento do
potencial antrópico para imprimir modificações ambientais, fomentando a tomada de
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decisões voltadas ao equilíbrio ambiental e à manutenção da saúde.
Em Terra e Universo, amplia-se o estudo da Astronomia e dos processos de formação
do universo, do Sistema Solar e da Terra, mediado pela construção de modelos e pela
observação dos astros celestes. A experimentação permeia todo o Ensino Fundamental,
buscando desenvolver o pensamento espacial a partir da sistematização das percepções
estudantis. Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, as crianças são convidadas a investigar
os fenômenos celestes, e nos anos finais enfatizam-se os processos que ocorrem na esfera
terrestre com vistas ao desenvolvimento socioambiental sustentável.
A Base coloca a necessidade de adoção da abordagem investigativa como elemento
central da formação. O docente deve convidar os alunos de forma intencional para uma
participação ativa – algo que está atrelado diretamente à questão do letramento científico. E
não basta apenas testar os conceitos, é preciso construí-los coletivamente.
O documento aponta que o ensino do componente deve promover situações nas quais
crianças e jovens possam se envolver em todas as etapas do processo de investigação
científica: observar, perguntar, analisar demandas, propor hipóteses, elaborar modelos e
explicações, desenvolver, divulgar e efetuar soluções para resolver problemas do cotidiano,
entre outras.
Trata-se de um convite para abandonar de vez a mera transmissão de conteúdo em
aulas expositivas e a memorização, ainda presente em muitas escolas. Nessa perspectiva, o
professor tem como função ser fonte de informação e, principalmente, orientador das ações
investigativas dos alunos – ensinando-os a utilizar ferramentas de pesquisa, analisando
dados, contrapondo informações etc. – para que eles aprendam com autonomia.
A BNCC estabelece que o letramento científico deve ser desenvolvido ao longo do
Ensino Fundamental. A proposta é assegurar o acesso à diversidade de conhecimentos
científicos produzidos ao longo da história – por meio, por exemplo, da leitura, compreensão
e interpretação de artigos e textos científicos – e também aos principais processos, práticas e
procedimentos da investigação científica.
Eles devem conseguir compreender, interpretar e formular ideias científicas em uma
variedade de contextos, inclusive os cotidianos. Mas o documento vai além e considera que o
aprendizado de Ciências não ocorre apenas como curiosidade. É essencial desenvolver a
capacidade de fazer uso social daquilo que se aprende, ou seja, de gerar um movimento de
intervenção que modifique o meio em que a criança ou o jovem vive.
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Orientações gerais

A Proposta Curricular de Ciências compõem a Proposta Curricular do Município
sendo uma extensão de dois documentos maiores: a Base Nacional Curricular Comum
(BNCC) e o Documento Referencial do Ceará (DCRC). Ela amplia a base de orientação já
descritas nos outros dois documentos e tem como objetivo dar continuidade ao processo de
implantação da base, da esfera municipal até a escola e, por fim, o educando, principal
beneficiário nesse processo educacional.
A proposta é contribuir para o desenvolvimento do aluno nas esferas física,
emocional, social e cognitiva, atuando de forma efetiva no incentivo ao protagonismo
infanto-juvenil como ser tecnológico e sustentável. Alinhado com esses princípios sugerimos
três critérios que denominaremos como Fomento ao Protagonismo Tecnológico e
Sustentável do Educando- FPTSE.
Esses critérios de desenvolvimento em nossa Proposta Curricular deverão ser
disseminados no ambiente escolar, dos Anos Iniciais aos Anos finais do Ensino
Fundamental. A saber:
•

Realizar de forma sistemática o alinhamento do PPP da Escola e o plano de aula do
professor com os critérios listados, relacionando-os com as habilidades do
Componente Curricular de Ciências (Exemplo: propor estratégias no PPP da Escola
e/ou no plano de aula do professor e identificar em quais habilidades é possível atingir
os critérios estabelecidos no FPTSE).
•

1° Incentivar a iniciação científica através de Feiras de Ciências e
Conferências Ambientias na escola por intermédio de projetos de pesquisas
relativos com o perfil do discente, ano escolar e realidade sócio/cultural;

•

2° Apoiar a participação em Olimpíadas do Conhecimento nas esferas
municipais, estaduais e nacionais (exemplo: Olimpíada de Astronomia e
Astronáutica-OBA, Olimpíada Nacional de Ciências-ONC, Olimpíada
Brasileira de Física das escolas-OBFEP, Olimpíada Brasileira de GeografiaOBG, Olimpíada de Ciências Humanas de Estado do Ceará-OCHE, Olimpíada
Brasileira de Química-OBQJúnior e outras);

317

•

3º Elaborar um plano de ações ambientais alinhadas com a Comissão do Meio
Ambiente e Qualidade de Vida (COM-VIDA) e a Agenda 21 Escolar (ver
anexo 01).

Com o intuito de conservar o modelo adotado pela base, que dividiu em três unidades
temáticas o componente curricular de Ciências, as Orientações Metodológicas de cada
habilidade também foi divida em três estruturas (Prática, Conceito e Relação com o
cotidiano):
•

PRÁTICA: propor hipótese, investigar, observar, analisar e compreender um
experimento que desenvolva o processo investigativo com o objetivo de associá-lo a
uma ou mais habilidades. A base encoraja o protagonismo dos discentes e rompe
com a exclusividade do professor em expor o conteúdo que, por sua vez, se apresentou
de forma teórica, para um modelo de aula que visa às descobertas. Assim, investigar,
entender, compreender e propor uma solução a partir de uma prática exitosa.

•

CONCEITO: a partir das etapas do processo investigativo o educando é instigado a
compreender o experimento e construir um conceito simples para em seguida
desenvolver o letramento científico. Com o princípio da prática o aluno assume o
papel de interpretar o que ele pode extrair de fato verídico e\ou inverídico dessa
experiência e criar um conceito elaborado e pautado no letramento científico, sendo
coautor juntamente com o professor de toda essa produção. Cabe aqui ao papel do
professor ser o facilitador e orientador do conhecimento.

•

RELAÇÃO COM O COTIDIANO: com base na prática e no conceito, é o momento
de estabelecer a relação com o meio, às situações do cotidiano do aluno e fortalecer o
olhar crítico, assim como aprimorar a capacidade de compreender e interpretar o
mundo (natural, social e tecnológico). Propor soluções para as situações adversas
observando também o conceito, prática de sustentabilidade e uso consciente dos
recursos naturais.

Com o objetivo de fortalecer o vínculo de pertencimento ao nosso município foram
criadas quatro habilidades (CAEF15CI01, CAEF15CI02, CAEF69CI03 e CAEF69CI04) onde
docentes e discentes terão a oportunidade de conhecer as potencialidades e os desafios da
nossa cidade e poderão contribuir com o bem estar comum incentivando a preservação e/ou
conservação dos nossos recursos naturais, assim como poderão porpor soluções tecnológicas
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e/ou sustentáveis para os problemas enfrentados em nosso município. Essas habilidades
deverão ser exploradas em todo o seguimento do Ensino Fundamental de acordo com a
divisão proposta do nosso Componente Curricular.
Ressaltamos a importância da constante avaliação das instruções desse documento
com o objetivo de aprimorarmos essa proposta no decorrer da prática docente do dia a dia
em sala de aula. Com o início dessa contínua caminhada queremos propor a participação
cooperativa com nossos docentes fortalecendo o vinculo pedagógico entre os atores e
protagonistas do ensino aprendizagem em nosso município.
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11.2 - AGENDA 21 DAS ESCOLAS
REDUZIR
1ª Incentivar a comunidade escolar a reduzir o consumo de materiais descartáveis, realizando
campanhas educativas, projetos ou ações prátricas de conscientização, dando preferência aos
materiais que tenham maior durabilidade.
2ª Estimular a redução de consumo de energia através de ações educativas que monitorem o
consumo visando inibir os desperdícios e realizar manutenção periódica do sistema elétrico e
incentivar o uso de energia limpa.
3ª Reduzir o consumo de água e o desperdício da mesma elaborando campanhas educativas de
conscientização, monitoramento dos hidrômetros e manutenção periódica dos equipamentos e
monitoramentos a qualidade da água dos reservatórios.
4ª Reduzir o consumo de papel e o desperdício, conscientizando e realizando diagnósticos
quantitativos e análises de consumo do material, modificando as estratégias de avaliação para
estabelecer metas de economia dos materiais de expediente e pedagógico.
5ª Diminuir a produção de lixo na comunidade escolar mobilizando o Grêmio Estudantil, o
Conselho Escolar e a COM-VIDA, a fim de sensibilizar a escola sobre o consumo sustentável,
assim como a preservação do patrimônio público.
REPENSAR
6ª Conscientizar e orientar toda a comunidade escolar a repensar suas atitudes
socioambientais dentro do ambiente escolar, tornando- os agentes multiplicadores de ações
ambientais positivas.
7ª Formar uma comissão (02 alunos – 01 do Fund. I e 01 Fund.II, 01 professor, 01 núcleo
gestor, 01 representante da comunidade), fiscalizadores das ações socioambientais,
envolvendo todos os níveis da Educação Básica.
8ª Buscar com a comunidade escolar parcerias para oficinas de reutilização de papeis e
resíduos de alimentos almeijando um ambiente sustentável.
9ª Buscar parcerias com associações, catadores de lixo cadastrados e organizações
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públicas ou particulares que colaborem para a destinação correta dos resíduos não utilizados
pela escola;
REAPROVEITAR
10ª Fortalecer e ampliar a Rede COM-VIDA Caucaia envolvendo toda a comunidade escolar
nos programas e projetos existentes na escola.
11ª Promover palestras e oficinas para estimular o reaproveitamento dos materiais escolares,
de expediente, resíduos orgânicos e água além de incentivar o uso racional dos mesmos
favorecendo assim a melhoria do ambiente escolar.
12ª Buscar o apoio de forma efetiva das empresas públicas, privadas, ONGS e movimentos
sociais nos projetos desenvolvidos pela Rede COM-VIDA Caucaia nas escolas.
13ª Utilizar as mídias sociais a fim de compartilhar ideias, fomentar parcerias entre as escolas
e comunidades em geral e divulgar todas as ações relacionadas ao meio ambiente e qualidade
de vida.
RECICLAR
14ª Mobilizar alunos e funcionários da escola com apresentação de cartazes com informações
sobre o tempo de decomposição dos diversos materiais, palestras e caminhadas de
sensibilização da comunidade local sobre o descarte, reutilização e destino dos diferentes
tipos de resíduos.
15ª Realizar oficinas de confecção de brinquedos, jogos educativos, artesanatos em geral e
lixeiras ecológicas feitas com pneus, garrafas PET e materiais afins.
16ª Revitalizar o jardim, horta e farmácia viva da escola com o uso de garrafas PET, pneus e
materiais afins, responsabilizando os alunos para cuidar desse espaço.
17ª Separação dos resíduos da cozinha da escola entre secos e molhados, fazendo uma
compostagem do molhado em local adequado para servir de adubo para a horta, jardim e
farmácia viva.
RECUSAR
18ª Adquirir produtos naturais por parte da Secretaria de Educação que não sejam
industrializados, garantindo a saúde dos alunos.
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19ª Incentivar e propor o consumo de produtos com durabilidade de forma racional e
econômica. 20ª Sensibilizar a comunidade escolar ao consumo sustentável.
21ª Incentivar o uso de mão-de-obra da comunidade local para pequenos serviços na escola.
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CIÊNCIAS – 1º ANO
UNIDADES
OBJETOS DE
TEMÁTICAS CONHECIMENTO

Matéria e
energia

Vida e
evolução

Características dos
materiais

Corpo humano
Respeito à
diversidade

HABILIDADES

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

(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.

PRÁTICA: Levar para a aula materiais feitos de papel,
plásticos, alumínio, madeira, ferro e propor oficinas de
confecção de brinquedos;
CONCEITO: Reconhecer os tipos e usos dos diferentes
materiais trabalhados;
RELAÇÃO COM O COTIDANO: Identificar e
relacionar os materiais estudados com os objetos da vida
cotidiana.

PRÁTICA: Demostrar através de figuras, desenhos e
danças as partes do corpo humano e suas
(EF01CI02) Localizar, nomear e representar funcionalidades;
graficamente (por meio de desenhos) partes CONCEITO: Compreender a finalidade e relação de
cada parte.
do corpo humano e explicar suas funções.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO: Observar e refletir
sobre as partes fundamentais do corpo humano,
percebendo semelhanças e diferenças entre o seu próprio
corpo e o do colega.
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Vida e
evolução

Vida e
evolução

Corpo humano
Respeito à
diversidade

Corpo humano
Respeito à
diversidade

PRÁTICA: Demostrar através de figuras, desenhos e
danças as partes do corpo humano e suas
(EF01CI03) Discutir as razões pelas quais
funcionalidades;
os hábitos de higiene do corpo (lavar as
CONCEITO: Compreender a finalidade e relação de
mãos antes de comer, escovar os dentes,
limpar os olhos, o nariz e as orelhas etc.) são cada parte.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO: Observar e refletir
necessários para a manutenção da saúde.
sobre as partes fundamentais do corpo humano,
percebendo semelhanças e diferenças entre o seu próprio
corpo e o do colega.
PRÁTICA: Trabalhar através de vivências grupais,
dinâmicas, vídeos que possibilitem identificar, comparar
(EF01CI04) Comparar características físicas
e respeitar as características físicas.
entre os colegas, reconhecendo a
CONCEITO: Assimilar a diferença e a valorização da
diversidade e a importância da valorização, diversidade diante as características físicas, ressaltando o
do acolhimento e do respeito às diferenças. respeito e a aceitação do próximo.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO: Reconhecer e
valorizar a diferenças das características físicas,
fortalecendo os laços sócios afetivos.
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Terra e
Universo

Escalas de tempo

(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.
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PRÁTICA: Construir um calendário rotativo, mudando e
acompanhando dias, mês e ano. Usar jogos ou desenhos
que estabeleçam a relação das atividades diárias com os
períodos do dia.
CONCEITO: Despertar o entendimento da organização
das atividades diárias e o uso funcional do calendário.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO: Refletir sobre uma
rotina diária com divisão dos períodos de tempo.

CIÊNCIAS – 2º ANO
UNIDADES
OBJETOS DE
TEMÁTICAS CONHECIMENTO

Matéria e
energia

Matéria e
energia

HABILIDADES

(EF02CI01) Identificar de que materiais
(metais, madeira, vidro etc.) são feitos os
objetos que fazem parte da vida cotidiana,
Propriedades e usos como esses objetos são utilizados e com
dos materiais
quais materiais eram produzidos no passado.
Prevenção de
(EF02CI02) Propor o uso de diferentes
acidentes domésticos materiais para a construção de objetos de uso
cotidiano, tendo em vista algumas
propriedades desses materiais (flexibilidade,
dureza, transparência etc.).

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

PRÁTICA: Demonstrar em sala de aula diferentes
materiais do seu dia a dia, classificar suas respectivas
origens e ressaltar suas finalidades;
CONCEITO: Compreender origens e utilidades de cada
material no uso diário;
RELAÇÃO COM O COTIDIANO: Reconhecer a
relação materiais e funcionalidades no cotidiano.
Despertando o uso consciente da reutilização destes para
a preservação do meio ambiente

PRÁTICA: Reforçar através de vídeos e cartazes
advertências para uso dos objetos que possam ocasionar
Propriedades e usos (EF02CI03) Discutir os cuidados necessários
acidentes domésticos;
dos materiais
à prevenção de acidentes domésticos
CONCEITO: Despertar o cuidado no manuseio de
Prevenção de
(objetos cortantes e inflamáveis, eletricidade, objetos cortantes e conhecer locais adequados de
acidentes domésticos produtos de limpeza, medicamentos etc.).
atendimento de diferentes tipos de ferimentos;
RELAÇÃO COM O COTIDIANO: Refletir sobre os
perigos causados pelo mau uso de determinados objetos.
Exemplo: tesoura, fogo, faca, agulha, vidros e outros;
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Vida e
evolução

Seres vivos no
ambiente
Plantas

Vida e
evolução

Seres vivos no
ambiente
Plantas

PRÁTICA: Expor diferentes imagens de plantas e
animais para que os alunos diferenciem tamanho, forma,
cor, fase de vida, local onde se desenvolvem. Realizar
(EF02CI04) Descrever características de
diversas atividades (mural, colagens, pinturas, mosaico,
plantas e animais (tamanho, forma, cor, fase aula de campo) que despertem o reconhecimento das
da vida, local onde se desenvolvem etc.) que diferenças na fauna e flora;
fazem parte de seu cotidiano e relacioná-las CONCEITO: Demostrar a relação ecológica entre
ao ambiente em que eles vivem.
plantas e animais;
RELAÇÃO COM O COTIDIANO: Implementar a
plantação de sementes e mudas na escola, como forma
de enriquecimento da aprendizagem.
PRÁTICA: Acompanhar a evolução das plantas
produzidas na escola, observando e mantendo o cuidado
(EF02CI05) Investigar a importância da água necessário (irrigando, adubando e etc.), compreendendo
e da luz para a manutenção da vida de
o uso da água e da luz para o processo de fotossíntese.
plantas em geral.
Construir modelo didático das partes das plantas e suas
(EF02CI06) Identificar as principais partes
funções. Ex.: mural com montagem de uma arvore
de uma planta (raiz, caule, folhas, flores e
utilizando materiais da natureza;
frutos) e a função desempenhada por cada
CONCEITO: Relacionar as partes das plantas as suas
uma delas, e analisar as relações entre as
respectivas funções.
plantas, o ambiente e os demais seres vivos. RELAÇÃO COM O COTIDIANO: Viabilizar o
processo de desenvolvimento das plantas com os
cuidados diários necessários, feitos pelos alunos.
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Terra e
Universo

PRÁTICA: Investigar e demonstrar através de desenhos
as posições do sol durante o decorrer do dia, observando
sua própria sombra projetada pela luz solar. Mostrar a
ação da radiação solar sobre alguns materiais expostos a
(EF02CI07) Descrever as posições do Sol
ele (sugestão colocar os materiais na janela de sala e
em diversos horários do dia e associá-las ao
Movimento aparente
após o intervalo demostrar o que ocorre com cada);
tamanho da sombra projetada.
do Sol no céu
CONCEITO: Reconhecer a importância de uma fonte de
(EF02CI08) Comparar o efeito da radiação
O Sol como fonte de
luz para a formação e/ou projeção das sombras,
solar (aquecimento e reflexão) em diferentes
luz e calor
ressaltando os efeitos positivos e negativos da luz solar;
tipos de superfície (água, areia, solo,
RELAÇÃO COM O COTIDIANO: Observar situações
superfícies escura, clara e metálica etc.).
que apresentem cuidados necessários com o
aquecimento em diferentes tipos de superfícies (água,
areia, solo, superfícies escura, clara e metálica),
enfatizando os cuidados com a pele.
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CIÊNCIAS – 3º ANO
UNIDADES
OBJETOS DE
TEMÁTICAS CONHECIMENTO

Matéria e
energia

Produção de som
Efeitos da luz nos
materiais
Saúde auditiva e
visual

Matéria e
energia

Produção de som
Efeitos da luz nos
materiais
Saúde auditiva e
visual

HABILIDADES

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

PRÁTICA: Realizar investigações que possibilitem
comparar os sons produzidos por materiais utilizados em
instrumentos musicais com os encontrados no cotidiano;
Construir uma bandinha improvisada com objetos e/ou
(EF03CI01) Produzir diferentes sons a
materiais de sucata.
partir da vibração de variados objetos e
CONCEITO: Conceituar ondas sonoras identificando as
identificar variáveis que influem nesse
variáveis que influenciam na sua produção e propagação,
fenômeno.
produzindo os mapas conceituais.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO: Abordagem sobre os
problemas causados pela poluição sonora; A utilização
de materiais diversos em sonoplastias de produções
audiovisuais.
Prática: Experiências que comtemplem ações
relacionadas com a interação da luz com diferentes
(EF03CI02) Experimentar e relatar o que
materiais, por exemplo observar a passagem da luz
ocorre com a passagem da luz através de
através de objetos transparentes, superfícies polidas,
objetos transparentes (copos, janelas de
objetos opacos, etc. Sugestão: Fábrica de arco-íris e de
vidro, lentes, prismas, água etc.), no contato onde vem a luz.
com superfícies polidas (espelhos) e na
Conceito: Conceituar luz e seus meios de produção e
intersecção com objetos opacos (paredes,
propagação em diversos ambientes e materiais,
pratos, pessoas e outros objetos de uso
produzindo os mapas conceituais.
cotidiano).
Relação com o cotidiano: Reconhecer em situações do
cotidiano com ocorre a passagem da luz em diferentes
objetos.
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Prática: Pesquisa de dados estatísticos sobre as questões
de saúde local causadas por problemas relacionados pela
poluição sonora e exposição à radiação solar.
Conceito: Conceituar qualidade de vida reconhecendo os
fatores ambientais favoráveis à sua aquisição.
Relação com cotidiano: Abordagem reflexiva sobre os
problemas causados pelo uso excessivo de aparelhos
eletrônicos (fones de ouvido) e exposição ao sol em
horários de maior incidência da radiação.

Matéria e
energia

Produção de som
Efeitos da luz nos
materiais
Saúde auditiva e
visual

Vida e
evolução

Prática: Pesquisa de dados e construção de tabelas e
gráficos com os tipos de animais mais comuns na
localidade; Construção de um mural com a organização
das características de animais do cotidiano e seus
respectivos nichos e habitats; Pesquisa e construção de
(EF03CI04) Identificar características sobre tabelas e/ou gráficos de colunas sobre quantidades de
Características e
animais domésticos que vivem nos domicílios das
o modo de vida (o que comem, como se
desenvolvimento dos
crianças.
reproduzem, como se deslocam etc.) dos
animais
animais mais comuns no ambiente próximo. Conceito: Conceituar os diversos tipos de animais
conforme suas características físicas e seus modos de
vida.
Relação com o cotidiano: Abordagem discursiva sobre
os animais mais comuns no contexto comunitário
relacionando a sua existência às características
ambientais locais.

(EF03CI03) Discutir hábitos necessários
para a manutenção da saúde auditiva e
visual considerando as condições do
ambiente em termos de som e luz.
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Vida e
evolução

Vida e
evolução

Prática: Observação das características de animais que
representem a fauna local, identificando as fases do seu
(EF03CI05) Descrever e comunicar as
ciclo de vital e o ambiente em que vivem.
Características e
alterações que ocorrem desde o nascimento
Conceito: Compreender o conceito de evolução e os
desenvolvimento dos
em animais de diferentes meios terrestres
fatores que a influencia positivamente ou negativamente.
animais
ou aquáticos, inclusive o homem.
Relação com o cotidiano: Abordagem reflexiva sobre os
fatores que influenciam positivamente ou negativamente
a evolução dos seres vivos responsáveis pela
biodiversidade das espécies.

(EF03CI06) Comparar alguns animais e
Características e
organizar grupos com base em
desenvolvimento dos características externas comuns (presença
animais
de penas, pelos, escamas, bico, garras,
antenas, patas etc.).
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Prática: Realizar atividade de dramatização: O patinho
feio, a partir da exploração do filme: O PATINHO
FEIO!
Conceito: Conceituar animais conforme as características
externas comuns a eles, produzindo os mapas
conceituais.
Relação com o cotidiano: Construção de uma tabela com
os animais mais comuns na comunidade organizando
pelas características externas.

Terra e
Universo

Características da
Terra
Observação do céu
Usos do solo

Terra e
Universo

Características da
Terra
Observação do céu
Usos do solo

(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.).

Prática: Construção e exploração de jogos para a
alfabetização cartográfica (quebras cabeças, dominós e
jogo da memória sobre o planeta Terra; Exploração de
(imagens, músicas, vídeos etc) sobre a forma do planeta
Terra.
Conceito: Analisar e descrever as características da Terra
utilizando ferramentas didáticas que possam ser
manuseadas e demostradas em sala.
Relação com o cotidiano: Relato oral sobre as diferentes
fontes de informação colhidas na família sobre o planeta
Terra e suas características.

Prática: Observação do céu (dia e noite) durante um
(EF03CI08) Observar, identificar e registrar prazo predeterminado pelo professor e registrar no papel
os períodos diários (dia e/ou noite) em que em forma de escrita e desenho as características
o Sol, demais estrelas, Lua e planetas estão identificadas dos fatos observados.
visíveis no céu.
Conceito: Identificar e compreender as diferentes
características de cada período;
Relação com o cotidiano: Relacionar as descobertas
analisadas com o nosso comportamento diário.
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Terra e
Universo

Terra e
Universo

Características da
Terra
Observação do céu
Usos do solo

Características da
Terra
Observação do céu
Usos 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.

Prática: Coleta de amostras de solo nos arredores da
escola e análise das características; Experimentos com os
tipos de solo observando aspectos relacionados à textura,
permeabilidade, erosão, fertilidade, etc;
Conceito: Descrever os tipos de solo.
Relação com o cotidiano: Abordagem reflexiva sobre
importância dos cuidados com o solo para a manutenção
e sobrevivência dos seres vivos.

Prática: Experimento que tratem sobre os tipos de solos
conservados, antropizados, demonstrando as causas e
consequências da ação humana; Construção de HQ´s
(EF03CI10) Identificar os diferentes usos
do solo (plantação e extração de materiais, sobre os impactos ambientais.
dentre outras possibilidades), reconhecendo Conceito: Conceituar solo fértil ou infértil reconhecendo
sua importância para a sobrevivência dos seres vivos,
a importância do solo para a agricultura e
produzindo os mapas conceituais;
para a vida.
Relação com o cotidiano: Abordar de forma reflexiva os
tipos de solo da região, os impactos ambientais causados
e as consequências ambientais devido a ação humana.
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CIÊNCIAS – 4º ANO
UNIDADES
OBJETOS DE
TEMÁTICAS CONHECIMENTO

Matéria e
energia

Misturas
Transformações
reversíveis e não
reversíveis

Matéria e
energia

Misturas
Transformações
reversíveis e não
reversíveis

HABILIDADES

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

Prática: Experimentação para a observação e análise de
misturas homogêneas e heterogêneas;
Conceito: Conceituar misturas, explicitando o que,
(EF04CI01) Identificar misturas na vida
definição e significado através da produção de mapas
diária, com base em suas propriedades
conceituais;
físicas observáveis, reconhecendo sua
Relação com o cotidiano: Abordagem discursiva sobre os
composição.
tipos de misturas mais comuns no cotidiano,
identificando e classificando as misturas presentes no dia
a dia tais como: (café da manhã, almoço, lanche da
escola, etc.).
Prática: Realização de experimentos simples que
evidenciem fenômenos físicos e químicos tais como: a
queima do papel, a trituração dos alimentos, a dilatação
de metais, fotossíntese, a formação de bolores, a
transformação dos estados físicos da água (vaporização,
(EF04CI02) Testar e relatar transformações
fusão, condensação, etc); Construção de um quadro com
nos materiais do dia a dia quando expostos
uma lista de fenômenos ocorridos e sua classificação.
a diferentes condições (aquecimento,
Conceito: Conceituar transformações físicas e químicas,
resfriamento, luz e umidade).
produzindo e explorando os mapas conceituais.
Relação com o cotidiano: Abordagem reflexiva sobre a
existência dos fenômenos físicos e químicos no dia a dia.
e construção de um quadro com uma lista de fenômenos
ocorridos e sua classificação.
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Matéria e
energia

Vida e
evolução

Misturas
Transformações
reversíveis e não
reversíveis

Cadeias alimentares
simples
Microrganismos

(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.).

(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.
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Prática: Realizar experiências sobre as transformações
dos estados físicos da matéria; Construção de HQ´s com
a temática: Mudanças reversíveis e irreversíveis.
Conceito: Conceituar os estados físicos da matéria,
produzindo os mapas conceituais.
Relação com o cotidiano: Abordagem discursiva sobre
exemplos de mudanças de estados físicos presentes no
dia a dia das crianças, relacionando de uma forma prática
ao ciclo da água na natureza.
Prática: Construção de (maquetes, modelos didáticos,
etc) sobre a temática: Cadeia alimentar.
Conceito: Conceituar cadeia alimentar, seres produtores,
consumidores e decompositores, produzindo mapas
conceituais.
Relação com o cotidiano: Abordagem discursiva sobre a
importância da cadeia alimentar para a manutenção do
equilíbrio ecológico dos ecossistemas locais,
considerando características regiões do município (praia,
serra e sertão).

Vida e
evolução

Cadeias alimentares
simples
Microrganismos

Vida e
evolução

Cadeias alimentares
simples
Microrganismos

Prática: Exploração (músicas, vídeos), jogo de perguntas
e respostas sore o tema: Matéria e Energia.
Conceito: Conceituar matéria e energia, produzindo e
explorando os mapas conceituais.
(EF04CI05) Descrever e destacar
Relação com o cotidiano: Abordagem reflexiva sobre
semelhanças e diferenças entre o ciclo da
situações cotidianas onde as crianças possam demonstrar
matéria e o fluxo de energia entre os
as transformações de matéria e energia, bem como
componentes vivos e não vivos de um
reconhecer que em nossas atividades cotidianas
ecossistema.
precisamos de vários tipos de matéria e energia. Para
nossa sobrevivência precisamos dos alimentos, para que
estes nos forneçam energia para nossas funções vitais.
Para o mais leve movimento que realizamos, como um
piscar de olhos, precisamos de energia
Prática: Produção de húmus(compostagem), Cultura de
bactérias. Produção de maquetes (modelo didático)
representativo de um ecossistema.
Conceito: Conceituar matéria orgânica, analisando as
transformações ocorridas durante o processo de
(EF04CI06) Relacionar a participação de
decomposição.
fungos e bactérias no processo de
Relação com o cotidiano: Abordagem discursiva sobre a
decomposição, reconhecendo a importância importância da reciclagem orgânica reforçando a ideia da
ambiental desse processo.
reciclagem da matéria orgânica, com ou sem a
intervenção humana para a garantia da conservação e
manutenção do equilíbrio ecológico, relacionando
exemplos do dia a dia que evidenciem esse processo, os
bolores(mofos) nas roupas, nos alimentos, na formação
do adubo nas plantas, etc.;
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Vida e
evolução

Vida e
evolução

Cadeias alimentares
simples
Microrganismos

Cadeias alimentares
simples
Microrganismos

(EF04CI07) Verificar a participação de
microrganismos na produção de alimentos,
combustíveis, medicamentos, entre outros.

Prática: Experimentação: Produção do pão e/ou coalhada
Conceito: Analisar os tipos de microrganismos
relevantes para a vida do ser humano e como funciona os
processos a quais eles são inseridos na produção
industrial e artesanal nas pequenas e grandes empresas.
Relação com cotidiano: Pesquisa de diversos produtos
que são utilizados no dia a dia feito à base de fungos e
bactérias (alimentos, medicamentos, bebidas,
combustíveis, etc.).

Prática: Fazer apresentação de vários tipos de doenças
viróticas, apresentadas em vídeo a partir do
entendimento proporcionar conhecimento de como se
(EF04CI08) Propor, a partir do
prevenir e os locais adequados para medicação.
conhecimento das formas de transmissão de Conceito: Compreender que a saúde é sempre
alguns microrganismos (vírus, bactérias e
importante, portanto, a prevenção é a parte mais
protozoários), atitudes e medidas adequadas importante para manter-se saudável. Saber que estas
para prevenção de doenças a eles
doenças estão no ar ou em microrganismos que não se
associadas.
pode ver a olho nu. (Exemplos: ácaros, fungos e outros).
Relação com cotidiano: Relacionar o conhecimento da
escola com a vida diária, reconhecendo os animais que
causam doenças. (Exemplos: mosquitos, baratas,
etc),ficar em ambiente arejado.
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Terra e
Universo

Pontos cardeais
Calendários,
fenômenos cíclicos e
cultura

Terra e
Universo

Pontos cardeais
Calendários,
fenômenos cíclicos e
cultura

Prática: Dramatizar a rosa dos ventos para demonstrar os
pontos cardeais e colaterais. Observar os dias e as noites
(EF04CI09) Identificar os pontos cardeais,
para identificar as posições do sol e lateralidade.
com base no registro de diferentes posições
Conceito: Reconhecer os pontos cardeais usando as
relativas do Sol e da sombra de uma vara
laterais do próprio corpo.
(gnômon).
Relação com cotidiano: Relacionar as posições do sol
com as rosa-dos-ventos e verificar que conforme o sol
muda de lugar a sombra também muda, registrando tudo
que foi observado, para comparar e fixar o aprendizado.

(EF04CI10) Comparar as indicações dos
pontos cardeais resultantes da observação
das sombras de uma vara (gnômon) com
aquelas obtidas por meio de uma bússola.
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Prática: Observar com uma vara de gnômon, bússola e
rosa dos ventos (utilizando aplicativos de celulares) a
posição do sol para se localizar no tempo e no espaço.
Conceito: Diferenciar os diferentes materiais usados para
observar a posição do sol.
Relação com cotidiano: Criar um mural com todos os
objetos que indicam localização, focando sempre os
pontos cardeais e posição do sol

Terra e
Universo

Pontos cardeais
Calendários,
fenômenos cíclicos e
cultura

(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.
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Prática: Pesquisar e estudar diversos calendários de
outras culturas com a intenção de entender as fases da
lua associando aos movimentos da Lua e da Terra.
Conceito: Reconhecer e diferenciar as fases da Lua e
movimentos da Terra.
Relação com cotidiano: Estudo do calendário de outros
povos; Confecção de calendários; Observação das fases
da Lua; Pesquisas dos movimentos da Terra.

CIÊNCIAS – 5º ANO
UNIDADES
OBJETOS DE
HABILIDADES
TEMÁTICAS CONHECIMENTO
Matéria e
Propriedades físicas (EF05CI01) Explorar fenômenos da vida
energia
dos materiais
cotidiana que evidenciem propriedades
Ciclo hidrológico
físicas dos materiais – como densidade,
Consumo consciente condutibilidade térmica e elétrica,
Reciclagem
respostas a forças magnéticas,
solubilidade, respostas a forças mecânicas
(dureza, elasticidade etc.), entre outras.

Matéria e
energia

Propriedades físicas
dos materiais
Ciclo hidrológico
Consumo consciente
Reciclagem

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

PRÁTICA: Observar e investigar fenômenos da vida que
evidencie propriedades dos materiais através de
experimentações. Sugestões: densidade afunda ou não
afunda, utilização de imãs, aquecimentos de metais,
dinâmicas que demonstrem as características como
dureza, elasticidade e outros;
CONCEITO: Conhecer as estruturas físicas que
determinam as propriedades dos materiais.
RELAÇÃO COM O COTIDANO: Relacionar em quais
eventos do cotidiano podemos vivenciar os fenômenos
observados e analisar a importância deles em nossas
vidas.
(EF05CI02) Aplicar os conhecimentos
PRÁTICA: Demonstrar por meio de mapa mental
sobre as mudanças de estado físico da água (desenho) o ciclo da água. Realizar experimentos que
para explicar o ciclo hidrológico e analisar demonstrem o processo de mudanças de estados físicos
suas implicações na agricultura, no clima,
da água e confeccionar cartazes que mostrem a utilização,
na geração de energia elétrica, no
origem e cuidados com o uso da água;
provimento de água potável e no equilíbrio CONCEITO: Analisar a importância do uso da água para
dos ecossistemas regionais (ou locais).
o homem como matéria indispensável para a
sobrevivência; compreender sobre os meios de
preservação e bom uso da água;
RELAÇÃO COM O COTIDANO: Identificar na prática
como o uso da água na agricultura, geração de energia e
outros fatores impactam em nossas vidas.
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Matéria e
energia

Propriedades físicas
dos materiais
Ciclo hidrológico
Consumo consciente
Reciclagem

(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.
(EF05CI04) Identificar os principais usos
da água e de outros materiais nas
atividades cotidianas para discutir e propor
formas sustentáveis de utilização desses
recursos.

Matéria e
energia

Propriedades físicas
dos materiais
Ciclo hidrológico
Consumo consciente
Reciclagem

(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.
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PRÁTICA: Pesquisar notícias relacionadas à vegetação
para a conservação do solo, qualidade do ar e ciclo da
água. Listar diferentes maneiras de como preservar as
áreas verdes, ressaltando as ideias de como prevenir e
respeitar o meio ambiente.
CONCEITO: Compreender como acontecem diferentes
fenômenos naturais recorrentes da ação em conjunto:
vegetação-água-solo-ar.
RELAÇÃO COM O COTIDANO: Alertar para o uso dos
recursos naturais de forma consciente, sem desperdício,
considerando a conservação do meio ambiente e evitando
desastres naturais
PRÁTICA: Ressaltar a importância da produção da
quantidade do lixo e o que podemos reutilizar dele através
de gincana ambiental e oficinas que ensinem o que
produzir através do lixo. Trabalhar os tipos de lixo e o
que cada um representa para o meio ambiente.
CONCEITO: Mostrar a importância da coleta seletiva
junto a conscientização do descarte correto dos lixos
RELAÇÃO COM O COTIDANO: Despertar para o uso e
reuso correto de tipos de materiais descartados no lixo.
Tornando assim cidadãos conscientes e responsáveis pelo
meio ambiente em que vive.

Vida e
evolução

Nutrição do
organismo
Hábitos alimentares
Integração entre os
sistemas digestório,
respiratório e
circulatório

Vida e
evolução

Nutrição do
organismo
Hábitos alimentares
Integração entre os
sistemas digestório,
respiratório e
circulatório

(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.

PRÁTICA: Demonstrar o corpo humano com divisão de
seus sistemas. Construir através de materiais os sistemas e
analisar suas funções mediante os órgãos que os
compõem; Contextualizar através de vídeos a relação
existentes entre os determinados sistemas e funções
interligadas. Diferenciar os dois tipos de circulação e sua
importância para o corpo humano. Sugestão uso de massa
de modelar e canudos.
CONCEITO: Observar que a integração dos sistemas terá
que está em perfeito funcionamento e/ou em perfeita
sintonia com nosso corpo, caso tanto nossa saúde quando
nosso metabolismo ficam comprometidos.
RELAÇÃO COM O COTIDANO: Despertar para os
cuidados que devemos ter para com o nosso corpo a partir
da alimentação correta até práticas que auxiliam no bom
funcionamento do nosso organismo.
(EF05CI08) Organizar um cardápio
PRÁTICA: Discutir coletivamente sobre as práticas
equilibrado com base nas características
alimentares dos alunos e mostrar, através de vídeos ou
dos grupos alimentares (nutrientes e
recortes, imagens de casos de distúrbios nutricionais,
calorias) e nas necessidades individuais
como obesidade, desnutrição... Construir de forma
(atividades realizadas, idade, sexo etc.)
socializada a pirâmide alimentar através de cartazes.
para a manutenção da saúde do organismo. Confecção de um cardápio com alimentação equilibrada
(EF05CI09) Discutir a ocorrência de
associando a uma respectiva degustação dos pratos
distúrbios nutricionais (como obesidade,
demonstrados;
subnutrição etc.) entre crianças e jovens a
CONCEITO: Definir distúrbios nutricionais e salientar a
partir da análise de seus hábitos (tipos e
utilização da pirâmide alimentar;
quantidade de alimento ingerido, prática de RELAÇÃO COM O COTIDANO: Compreender a
atividade física etc.).
importância da realização de atividades físicas
interligadas a uma alimentação saudável.
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Terra e
Universo

Constelações e
mapas celestes
Movimento de
rotação da Terra
Periodicidade das
fases da Lua
Instrumentos óticos

(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.

Terra e
Universo

Constelações e
mapas celestes
Movimento de
rotação da Terra
Periodicidade das
fases da Lua
Instrumentos óticos

(EF05CI11) Associar o movimento diário
do Sol e das demais estrelas no céu ao
movimento de rotação da Terra.
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PRÁTICA: Visitar um local para observação do céu.
Construir de forma criativa objetos utilizados para a
observação astronômica noturna (telescópio, luneta,
binóculo). Realizar a exposição dos objetos
confeccionados para a visualização dos demais alunos,
aguçando a socialização de seus conhecimentos sobre a
temática. Orientar uma pesquisa sobre Galileu Galilei.
CONCEITO: Considerar a importância dos estudos e
invenções de Galileu Galilei para o meio científico.
Identificar e confeccionar instrumentos utilizados para a
observação astronômica.
RELAÇÃO COM O COTIDANO: Identificar,
confeccionar e manusear instrumentos direcionados à
observação celestial noturna.
PRÁTICA: Observar e registrar a posição do Sol durante
um determinado intervalo de tempo
CONCEITO: Saber, que o planeta Terra tem o
movimento de rotação, que num período de 24 horas, dá
origem aos dias e as noites. E, que, para realizar tal
movimento, a terra gira em torno de si e do sol ao mesmo
tempo.
RELAÇÂO COM O COTIDANO: Perceber que, a cada
período do dia, o sol baixa e\ou intensifica sua luz, de
acordo com seus movimentos.

Terra e
Universo

Constelações e
mapas celestes
Movimento de
rotação da Terra
Periodicidade das
fases da Lua
Instrumentos óticos

(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.

PRÁTICA: Apresentar as fases da Lua em cartazes,
calendários e\ou em outros materiais, que possa ser
comparado e identificado como o satélite natural da terra
iluminada pelo sol.
CONCEITO: Reconhecer as quatro fases da lua e, saber
que de uma fase a outra tem um espaço de sete a oito dias,
e, que todas as fases tem um período de vinte e nove a
trinta dias
RELAÇÃO COM O COTIDANO: Estudo do calendário
e observação das noites iluminadas pela lua.

Terra e
Universo

Constelações e
mapas celestes
Movimento de
rotação da Terra
Periodicidade das
fases da Lua
Instrumentos óticos

(EF05CI13) Projetar e construir
dispositivos para observação à distância
(luneta, periscópio etc.), para observação
ampliada de objetos (lupas, microscópios)
ou para registro de imagens (máquinas
fotográficas) e discutir usos sociais desses
dispositivos.

PRÁTICA: Confeccionar um microscópio utilizando
materiais de uso diário( garrafas plásticas, tampas, rolos
de papeis)
CONCEITO: Relatar a definição e uso de equipamentos
(microscópios) usados para observação ampliada de
objetos;
RELAÇÃO COM O COTIDANO: Demostrar a produção
dos trabalhos finalizados em uma exposição.
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CIÊNCIAS – ANOS INICIAIS
UNIDADES
OBJETOS DE
TEMÁTICAS CONHECIMENTO
Terra e
EDUCAÇÃO
Universo
AMBIENTAL E
SOCIAL

Terra e
Universo

EDUCAÇÃO
AMBIENTAL E
SOCIAL

HABILIDADES

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

(EF ANOS INICIAIS CI 01 CA)
Investigar os aspectos socioambientais do
município compreendendo que a ação
antrópica e o avanço tecnológico pode
gerar impactos positivos ou negativos no
ambiente reconhecendo a importância do
desenvolvimento de ações sustentáveis
para a exploração dos recursos naturais
dos ecossistemas locais (praia, serra e
sertão), visando a qualidade de vida da
população Caucaiense, a preservação
e/ou conservação dos ecossistemas locais.

PRÁTICA: Realização de aula de campo (parque
botânico, zona litorânea, lagoas (espelhos d´água, ruas da
comunidade onde a escola está inserida, indústrias, etc;).
Exploração de (vídeos, músicas, etc) de sobre os objetos
de conhecimento estudados. Construção de HQ´s, folders,
etc sobre os objetos de conhecimento estudados.
Realização de oficinas, gincanas ecológicas.
CONCEITO: Conceituar ação antrópica, aspectos
socioambientais, avanço tecnológico, impactos
ambientais positivos, negativos e degradação ambiental,
produzindo os mapas conceituais.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO: Observar e identificar
os impactos ambientais existentes no dia a dia da
comunidade, nos ecossistemas aquáticos e terrestres das
regiões que compõem o município.

(EF ANOS INICIAIS CI 02 CA)
Conhecer, descrever, identificar e agrupar
características das espécies de plantas e
animais, presentes nos diferentes
ambientes do nosso município.

PRÁTICA: Promover aula de campo em locais
adequados; Elaborar ficha de descrição dessas espécies;
Confeccionar cartazes e/ou murais para exposição; Criar
horta ou jardim local e trabalhar a manutenção destes.
CONCEITO: Tornar de conhecimento geral a relação
natureza e educação da região em estudo (Caucaia).
RELAÇÃO COM O COTIDIANO: Trabalhar e associar a
diversidade de fauna e flora de acordo com sua realidade.
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12 - ÁREA DE CIÊNCIAS DA HUMANAS
12.1 - COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA
Jaira Cavalcante de Oliveira Gonçalves
A Geografia tem como objetivo principal entender a dinâmica do espaço para
auxiliar no planejamento das ações do homem sobre ele. Entender as formas de relevo, os
fenômenos climáticos, as composições sociais, os hábitos humanos nos diferentes lugares são
imprescindíveis para a manutenção da vida em sociedade. Está relacionada à necessidade de
se conhecer o espaço geográfico, este sendo entendido como o espaço produzido pelo homem
e que está em constante transformação ao longo do tempo. O espaço geográfico possui um
caráter histórico e, por isso, é capaz de contar a história e as características da ação humana
sobre o meio em que vive.
O entendimento das formas e dinâmicas dos fenômenos naturais e sociais foi e é um
saber necessário à humanidade, pois as experiências espaciais e sociais vividas e a
interpretação dos lugares favorecem a formulação de estratégias para a existência dos grupos
humanos no planeta. Considerando a diversidade humana e da natureza e, consequentemente,
a variedade de relações que as sociedades estabelecem entre si e com a natureza, é possível
afirmar que cada sociedade produz e possui diferentes geografias. Para Santos (1985), o
espaço é o resultado da produção, uma decorrência de sua história, mais precisamente, da
história dos processos produtivos impostos ao espaço pela sociedade.
Ressaltamos que, para compreender o espaço geográfico, é importante instigar o
estudante à compreensão da construção de um pensar geográfico, tendo em vista que uma das
funções da Geografia escolar se refere ao desenvolvimento do raciocínio geográfico e o
despertar para uma consciência espacial (PARANÁ, 2008, p. 68).
Os conceitos que a Geografia produz e com os quais elabora suas leituras e
proposições de entendimento do mundo vão sendo resignificados de acordo com matrizes
teóricas diversas. Nos enunciados e nas análises da ciência geográfica, pautados nas grandes
categorias de espaço e tempo, são produzidos e utilizados conceitos como espaço geográfico,
lugar, território, natureza, paisagem, região, ambiente, entre outros.
As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCNEB) afirmam,
portanto, a importância de contextualização dos conhecimentos, tanto no que se refere à
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articulação com o contexto vivido pelos/as estudantes, valorizando a cultura local e
construindo identidades afirmativas, quanto no que se refere ao caráter social e histórico da
produção científica. Ao mesmo tempo, afirmam que o papel da escola é “[...] propiciar aos
alunos condições para transitarem em outras culturas, para que transcendam seu universo
local e se tornem aptos a participar de diferentes esferas da vida social, econômica e política
[...]” (BRASIL, 2013, p. 110).
Assim, é possível vislumbrar o potencial da Geografia na escola básica
contemporânea, seja no que se refere à formação dos/as estudantes, de modo a que
compreendam conhecimentos geográficos, seja no âmbito da produção social de
conhecimentos com os quais o componente curricular deve dialogar, seja, ainda, na necessária
contextualização dos saberes, marcadamente a articulação lugar-mundo
Importante ressaltarmos os conhecimentos formalizados e sua vida cotidiana,
potencializando ações prazerosas de aprendizagem, destacando uma Geografia do dia a dia,
teoria e prática.
Para Cavalcanti (2012), os saberes docentes devem estar articulados com a teoria e a
prática que se desenvolve no decurso da formação profissional de professor e, na mesma
medida, na formação continuada. Espera-se que os/as professores/as sejam criadores/as de
conhecimentos geográficos, a partir das experimentações, criando um diálogo com o universo
conceitual e, também, problematizando informações que atravessam o cotidiano das pessoas.
É necessário que os/as professores/as saibam lê-las e interpretá-las, de maneira a não serem
meros reprodutores/as de informações e conteúdo, mas capazes de instigar os/as estudantes a
compreender as espacialidades e suas relações, muitas vezes contraditórias. Isso caracteriza a
função social da Geografia, na medida em que possibilita a elaboração de um pensamento
crítico sobre a realidade.
Tendo em vista a importância da cartografia no processo de ensino-aprendizagem
escolar, Castellar e Vilhena (2010) apresentam como ponto de partida o estímulo do
raciocínio espacial do estudante, o letramento geográfico, articulando a realidade com os
objetos e os fenômenos a serem representados, a partir das noções cartográficas. Para tanto, de
acordo com Cavalcanti (2010), ensinar Geografia não é apenas ministrar um conjunto de
temas e conteúdos, mas é, antes de tudo, ensinar um modo específico de pensar, de perceber a
realidade. Trata-se de ensinar um modo de pensar geográfico, um olhar geográfico, um
raciocínio geográfico. Assim, o pensamento espacial é uma ferramenta para pensar
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geograficamente, sendo o mesmo um processo cognitivo necessário para compreender os
fenômenos sociais e naturais existentes na sociedade.
Na Base Nacional Curricular Comum (BNCC), os objetos de conhecimento são
arranjados em unidades temáticas. No componente Geografia, elas são comuns a todos os
anos do Ensino Fundamental:
• 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.
Considerando as competências gerais da BNCC e as competências específicas da
área de Ciências Humanas, a Base estabeleceu as seguintes competências para a Geografia no
Ensino Fundamental:
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 e entre
distintas áreas do currículo escolar, 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, exercitando a leitura e produção de
representações diversas (mapas temáticos, mapas mentais, croquis e percursos) e a utilização
de 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 para questões que requerem
conhecimentos científicos da Geografia.
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6. 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 origem, etnia, gênero, orientação sexual,
idade, habilidade/necessidade, convicção religiosa ou de qualquer outro tipo.
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.
A compreensão do mundo em que se vive mobiliza o pensamento espacial. O
pensamento espacial, por sua vez, requer o desenvolvimento do raciocínio geográfico, que,
por meio da aplicação de determinados princípios (analogia, conexão, diferenciação,
distribuição, extensão, localização e ordem), leva à compreensão de aspectos fundamentais da
realidade: “a localização e a distribuição de fatos e fenômenos na superfície terrestre, o
ordenamento territorial, as conexões existentes entre componentes físico-naturais e as ações
antrópicas” (BNCC, 2017, p. 311).
A interdisciplinaridade, segundo Saviani (2003), é indispensável para a implantação
de um processo inteligente de construção do currículo de sala de aula – informal, realístico e
integrado. Ela se dá pela colaboração entre disciplinas diversas ou entre setores heterogêneos
de uma mesma ciência que conduz a interações propriamente ditas, isto é, há certa
reciprocidade nas trocas, de forma tal que ocorra um total enriquecimento mútuo (PIAGET,
1972). Em outros termos, pode-se dizer que a interdisciplinaridade “é uma tentativa de maior
integração dos caminhos epistemológicos, da metodologia e da organização do ensino nas
escolas”

(PIRES,

1998).

Logo,

a

proposta

interdisciplinar

significa

interação,

interdependência, reciprocidade, mutualidade e diálogo entre as mais variadas áreas do saber
acerca de um objeto de estudo, conforme preconiza Fazenda (2001).
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Geografia– 1ºano
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

O sujeito e seu O modo de vida das
lugar no
crianças em diferentes
mundo
lugares

HABILIDADES

Orientações metodológicas

(EF01GE01) Descrever características Identificar por meio de figuras e imagens os diferentes locais e
observadas de seus lugares de
os espaços de vivência no interior da escola (observando locais
vivência (moradia, escola etc.) e
como a cantina, pátio, salas de aula). Comparar esses locais e
identificar semelhanças e diferenças
identificar diferenças e semelhanças entre os lugares como a
entre esses lugares.
moradia, a rua e o entorno da escola.
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O sujeito e seu O modo de vida das
lugar no
crianças em diferentes
mundo
lugares

Apresentar os diferentes jogos e confeccionar os brinquedos
(EF01GE02) Identificar semelhanças
por meio de material reciclável e vivenciar as brincadeiras e os
e diferenças entre jogos e brincadeiras
jogos. Comparar as diferenças entre os jogos de hoje e os de
de diferentes épocas e lugares.
antigamente.

O sujeito e seu O modo de vida das
lugar no
crianças em diferentes
mundo
lugares

(EF01GE03) Identificar e relatar
semelhanças e diferenças de usos do
espaço público (praças, parques) para
o lazer e diferentes manifestações.
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Identificar por meio de imagens os diferentes espaços públicos.
Discutir (roda de conversas) o uso desses espaços, para
brincadeiras e apresentações.

O sujeito e seu O modo de vida das
lugar no
crianças em diferentes
mundo
lugares

(EF01GE04) Discutir e elaborar,
coletivamente, regras de convívio em
diferentes espaços (sala de aula,
escola etc.).

Apresentar através de desenhos e ilustrações o que pode e o
que não pode ser feito nos diferentes espaços. Discutir (roda de
conversas) quais seriam as regras de convivência para esses
diferentes espaços. Elaborar coletivamente as regras de
convivência que foram estabelecidas.

Conexões e
escalas

( 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.

Identificar através de desenhos e ilustrações o que é feito no
dia e na noite, comparando as atividades que geralmente são
realizadas no dia e na noite. Apresentando por meio de
imagens as diferentes temperaturas e climas das regiões
brasileiras, comparando-as com a localidade da escola.

Ciclos naturais e a vida
cotidiana
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Mundo do
trabalho

Mundo do
trabalho

Diferentes tipos de
trabalho existentes no
seu dia a dia

(EF01GE06) Descrever e comparar
diferentes tipos de moradia ou objetos
de uso cotidiano (brinquedos, roupas,
mobiliários), considerando técnicas e
materiais utilizados em sua produção.

Diferentes tipos de
trabalho existentes no
seu dia a dia

Pesquisar quais as atividades de trabalho que são realizadas na
(EF01GE07) Descrever atividades de comunidade. Apresentar por meio de imagens as demais
trabalho relacionadas com o dia a dia atividades de trabalho cotidianas que não estão incluidas no
da sua comunidade.
contexto da comunidade. Discutir (roda de conversa) a
importância dessas atividades para a comunidade.
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Apresentar imagens dos diferentes tipos de moradias e objetos
de uso cotidiano, identificando e comparando-os. Discutir
(rodas de conversa) a função e os materiais no qual são
fabricados.

Formas de
representação e
Pontos de referência
pensamento
espacial

(EF01GE08) Criar mapas mentais e
desenhos com base em itinerários,
contos literários, histórias inventadas
e brincadeiras.

Desenvolver coletivamente histórias sobre o cotidiano. Com
base na história criar itinerários e mapas mentais. Discutir
(roda de conversa) sobre os conceitos geográficos de lugar e
ponto de referência. Produzir desenhos sobre o conteúdo
estudado.

Formas de
representação e
Pontos de referência
pensamento
espacial

(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.

Elaborar dinâmicas com músicas e movimento que envolvam
as referências espaciais como frente e atrás, esquerda e direita,
em cima e embaixo, dentro e fora. Criar mapas mentais ou
desenhos utilizando esses conceitos.
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Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

Condições de vida nos
lugares de vivência

(EF01GE10) Descrever características de
seus lugares de vivência relacionadas aos
ritmos da natureza (chuva, vento, calor
etc.).
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Utilizar noticias de jornais, textos e contação de histórias que
auxiliem na descrição do espaço de vivência, associando-os as
condições locais em determinado tempo atmosférico (chuva,
calor, vento, etc).

Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

Condições de vida nos
lugares de vivência

(EF01GE11) Associar mudanças de
vestuário e hábitos alimentares em sua
comunidade ao longo do ano, decorrentes
da variação de temperatura e umidade no
ambiente.

356

Apresentar imagens dos diferentes períodos do ano,
comparando e associando-as as mudanças que ocorrem no
vestuário, hábitos alimentares e cotidiano da comunidade
influênciados pelas variações de temperatura e umidade no
ambiente.

Geografia- 2º ano
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

O sujeito e seu Convivência e interações (EF02GE01) Descrever a história das
lugar no
entre pessoas na
migrações no bairro ou comunidade
mundo
comunidade
em que vive.

Orientações metodológicas

Apresentar por meio de textos o conceito de migração e
deslocamento populacional. Elaborar coletivamente um
instrumental de entrevista utilizando-o para identificar o perfil
migratório das pessoas do seu bairro ou comunidade em que
vive. Discutir em rodas de conversa as histórias de migração
que existem historicamente na comunidade ou nos núcleos
familiares.

(EF02GE02) Comparar costumes e
Identificar por meio de relatos dos alunos as características
O sujeito e seu Convivência e interações tradições de diferentes populações
culturais e costumes das populações do seu bairro e
lugar no
entre pessoas na
inseridas no bairro ou comunidade em comunidade. Comparando por meio dos relatos e de imagens
mundo
comunidade
que vive, reconhecendo a importância os diferentes costumes e tradições. Valorizando o respeito e as
do respeito às diferenças.
diferenças dos povos migrantes da sua comunidade.
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O sujeito e seu Riscos e cuidados nos
lugar no
meios de transporte e de
mundo
comunicação

Conexões e
escalas

Experiências da
comunidade no tempo e
no espaço

Apresentar por meio de imagens e recursos áudio visuais os
diferentes modais de transporte e os diferentes tipos de meio de
(EF02GE03) Comparar diferentes
comunicação. Elaborar desenhos que ilustrem o itinerário dos
meios de transporte e de
meios de transporte e seus diferentes usos, ressaltando sua
comunicação, indicando o seu papel
importância para o deslocamento urbano e rural. Discutir sobre
na conexão entre lugares, e discutir os os diferentes usos dos meios de comunicação ressaltando os
riscos para a vida e para o ambiente e seus principais usos. Apresentar por meio áudio visual os
seu uso responsável.
riscos ambientais que envolvem os meios de transporte e de
comunicação. Debater (rodas de conversa) os riscos e os
cuidados que devemos ter com.seu uso.

(EF02GE04) Reconhecer
semelhanças e diferenças nos hábitos,
nas relações com a natureza e no
modo de viver de pessoas em
diferentes lugares.
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Comparar imagens que retrarão as diferenças e semelhanças
nos hábitos e no modo de viver das pessoas em diferentes
lugares. Discutir sobre os diferentes lugares do espaço que
você conhece e comparar as relações com a natureza e o modo
de viver de outras pessoas, fazendo uma lista de nomes dos
lugares ou espaços conhecidos. Elaborar textos ou poemas a
partir do material produzido com o debate.

Conexões e
escalas

Mundo do
trabalho

Mudanças e
permanências

(EF02GE05) Analisar mudanças e
permanências, comparando imagens
de um mesmo lugar em diferentes
tempos.

Expor fotos dos lugares e de diferentes épocas, analisando as
mudanças e as permanências dos espaços. Relatar as mudanças
que ocorreram com o passar do tempo. Pesquisar as mudanças
e as permanências de sua localidade. Produzir uma lista de
mudanças e permanências observadas e pesquisadas.

Tipos de trabalho em
lugares e tempos
diferentes

(EF02GE06) Relacionar o dia e a
noite a diferentes tipos de atividades
sociais (horário escolar, comercial,
sono etc.).

Elaborar um quadro das atividades realizadas durante o dia e a
noite, relacionando com atividades como: horário escolar, de
trabalhar, de brincar, das refeições e o sono. Construir uma
maquete dos pontos comerciais e seus respectivos horários de
funcionamento.
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Mundo do
trabalho

Tipos de trabalho em
lugares e tempos
diferentes

Formas de
representação e Localização, orientação
pensamento
e representação espacial
espacial

(EF02GE07) Descrever as atividades
extrativas (minerais, agropecuárias e
industriais) de diferentes lugares,
identificando os impactos ambientais.

Apresentar por meio de imagens os conceitos das atividades
extrativas (minerais. agropecuárias e industriais), elaborando
um mural descrevendo tais atividades nos diferentes lugares,
identificando seus respectivos impactos ambientais locais.

(EF02GE08) Identificar e elaborar
diferentes formas de representação
(desenhos, mapas mentais, maquetes)
para representar componentes da
paisagem dos lugares de vivência.

Apresentar por meio de textos e imagens o conceito de
paisagem e seus componentes. Elaborar desenhos, mapas
mentais e maquetes que representem os espaços de vivência.
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Formas de
representação e Localização, orientação
pensamento
e representação espacial
espacial

(EF02GE09) Identificar objetos e
lugares de vivência (escola e moradia) Expor fotos aéreas da localidade, identificando objetos e
em imagens aéreas e mapas (visão
lugares de vivência (escola e moradia).
vertical) e fotografias (visão oblíqua).

Formas de
representação e Localização, orientação
pensamento
e representação espacial
espacial

(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.
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Fazer uma dinâmica(dentro/fora, direita/esquerda, frente/atras,
em cima/em baixo) com os alunos para a percepção da
localização e posição espaciais. Apresentar e analisar fotos e
videos de diferentes localizações espaciais.

Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

Os usos dos recursos
naturais: solo e água no
campo e na cidade

(EF02GE11) Reconhecer a
importância do solo e da água para a
vida, identificando seus diferentes
usos (plantação e extração de
materiais, entre outras possibilidades)
e os impactos desses usos no
cotidiano da cidade e do campo.
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Identificar através de textos, imagens, áudio visual os
diferentes recursos naturais, reconhecendo a importância do
solo e da água para a vida. Apresentar imagens de paisagens
degradadas ou não dgradadas para debate dos impactos à
natureza causados pelo homem.

Geografia - 3º ano
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

O sujeito e seu A cidade e o campo:
lugar no
aproximações e
mundo
diferenças

O sujeito e seu A cidade e o campo:
lugar no
aproximações e
mundo
diferenças

HABILIDADES

Orientações metodológicas

(EF03GE01) Identificar e comparar
aspectos culturais dos grupos sociais
de seus lugares de vivência, seja na
cidade, seja no campo.

Identificar com o uso de imagens, textos, músicas, vídeos as
diversas culturas sociais comparando-as (Ex: campos, cidade,
litoral, serras, sertão entre ooutras) Sugestão: Fábula "Rato do
campo e rato da cidade".

(EF03GE02) Identificar, em seus
lugares de vivência, marcas de
contribuição cultural e econômica de
grupos de diferentes origens.

Apresentar imagens que representem no espaço as marcas de
contribuição cultural e econômica de grupos de diferentes
origens, ressaltando a importância de cada um deles. Localizar
no bairro as marcas desta contribuição. Criar uma lista desses
locais, escolhendo um desses marcos para explicar sua
importância cultural e econômica.
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O sujeito e seu A cidade e o campo:
lugar no
aproximações e
mundo
diferenças

Conexões e
escalas

Mundo do
trabalho

Apresentar videos que abordem o modo de vida de povos e
(EF03GE03) Reconhecer os diferentes comunidades tradicionais locais (indígenas e quilombolas) e
modos de vida de povos e
em diferentes lugares. Discutir as semelhanças e diferenças de
comunidades tradicionais em distintos cada povo e comunidade. Produzir um texto sobre essas
lugares.
semelhanças e diferenças comparando com a realidade dos
alunos.

Paisagens naturais e
antrópicas em
transformação

(EF03GE04) Explicar como os
processos naturais e históricos atuam
na produção e na mudança das
paisagens naturais e antrópicas nos
seus lugares de vivência, comparandoos a outros lugares.

Apresentar por meio áudio visual as mudanças e a produção do
espaço geográfico e das paisagens naturais. Comparar as
imagens de vários lugares mostrando as imagens atuais e
antigas do mesmo local para observar diferenças quanto as
melhorias e alterações que foram feitas.

Matéria-prima e
indústria

(EF03GE05) Identificar alimentos,
minerais e outros produtos cultivados
e extraídos da natureza, comparando
as atividades de trabalho em
diferentes lugares.

Mostrar atraves de imagens e objetos os diferentes produtos
extraidos e/ou cultivados nas diverrsas formas de trabalho
fazendo a relação entre ambos. Sugestão: Criação de uma mini
horta na escola (construida pelos alunos); Pesquisar onde são
encontados esses produtos na natureza.
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Formas de
representação e Representações
pensamento
cartográficas
espacial

(EF03GE06) Identificar e interpretar
imagens bidimensionais e
tridimensionais em diferentes tipos de
representação cartográfica.

Mostrar figuras e objetos que representem imagens
bidimensionais e tridimensionais nas diferentes representações
cartográficas e interpreta-los.

Formas de
representação e Representações
pensamento
cartográficas
espacial

(EF03GE07) Reconhecer e elaborar
legendas com símbolos de diversos
tipos de representações em diferentes
escalas cartográficas.

Reconhecer os diversos tipos de legendas e convenções
cartográficas atraves de mapas temáticos e textos incentivando
a elaboração de mapas locais.

Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

(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,
reúso e reciclagem/ descarte de
materiais consumidos em casa, na
escola e/ou no entorno.

Observar o lixo gerado no ambiente escolar e domestico
listando os impactos ambientais que a produção desse lixo
pode causar ao meio ambiente. Compreender as etapas de
reúso, reciclagem e descarte buscando a conscientizzação do
consumo e uso adequado desses materiais atraves de videos,
imagens, rodas de conversa sobre os impactos ambientais e as
alternativas sustentáveis; Buscar soluções para os problemas
ambientais; Trabalhar a coleta seletiva com a dinamica onde eu
fico. Oficinas de brinquedos com materiais reciclaveis

Produção, circulação e
consumo
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Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

Impactos das atividades
humanas

(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.

Conhecer como ocorre a utilização da água na produção
agrícola e de energia utilizando textos, imagens, reportagens,
infográficos, vídeos, destacando a manutenção da água potável.
Conversar sobre os impactos ambientais gerados e como
podemos amenizar esses problemas.

Impactos das atividades
humanas

(EF03GE11) Comparar impactos das
atividades econômicas urbanas e
rurais sobre o ambiente físico natural,
assim como os riscos provenientes do
uso de ferramentas e máquinas.

Citar algumas atividades economicas urbanas e rurais
(destacando atividades economicas da comunidade)
percebendo os impactos ambientais que essas atividades
provocam ao meio ambiente.
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Geografia- 4º ano
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

O sujeito e seu
Território e diversidade
lugar no
cultural
mundo

HABILIDADES

Orientações metodológicas

(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, europeias, asiáticas etc.),
valorizando o que é próprio em cada
uma delas e sua contribuição para a
formação da cultura local, regional e
brasileira.

Selecionar componentes de culturas afro-brasileiras, indígenas,
mestiças e migrantes. Expor imagens para que o aluno
identifique cada cultura.

O sujeito e seu
(EF04GE02) Descrever processos
Processos migratórios no
lugar no
migratórios e suas contribuições para
Brasil
mundo
a formação da sociedade brasileira.
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Descrever por meio de rodas de conversas os principais
processos migratórios e suas contribuições. Listar a
contribuição dos imigrantes para a cultura brasileira.

O sujeito e seu Instâncias do poder
lugar no
público e canais de
mundo
participação social

(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.

Apresentar textualmente as diversas funções e atribuições dos
orgãos do poder público municipal. Destacando sua
importância e as formas de participação social. Como sugestão
uma visita de campo aos órgãos do poder público.

Conexões e
escalas

(EF04GE04) Reconhecer
especificidades e analisar a
interdependência do campo e da
cidade, considerando fluxos
econômicos, de informações, de ideias
e de pessoas.

Apresentar por meio áudio-visual o conceito de rede urbana,
seus diversos fluxos econômicos, de informações, de ideias e
pessoas. Descrever e comparar por meio de textos, imagens e
infográficos os fluxos comerciais existentes entre o campo e a
cidade, as migrações rural-urbano e as redes de informações.

Relação campo e cidade
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Conexões e
escalas

Conexões e
escalas

(EF04GE05) Distinguir unidades
político-administrativas oficiais
nacionais (Distrito, Município,
Unidades políticoUnidade da Federação e grande
administrativas do Brasil
região), suas fronteiras e sua
hierarquia, localizando seus lugares de
vivência.

Territórios étnicoculturais

Diferenciar utilizando mapas as unidades políticoadministrativas oficias nacionais (Distrito, Município, Unidade
da Federação e grande região). Reconhecendo a
interdependência entre elas, sua hierarquia e seus limites,
divísas e fronteiras.

(EF04GE06) Identificar e descrever
territórios étnico-culturais existentes
no Brasil, tais como terras indígenas e Identificar por meio de mapas os territórios indígena e
de comunidades remanescentes de
quilombolas locais. Ressaltando a importância da manutenção
quilombos, reconhecendo a
na demarcação de seus territórios.
legitimidade da demarcação desses
territórios.

369

Mundo do
trabalho

Mundo do
trabalho

Trabalho no campo e na
cidade

Apresentar por meio de imagens, textos e recursos áudio(EF04GE07) Comparar as
visuais as principais atividades realizadas no campo e na
características do trabalho no campo e
cidade. Comparando as principais características do trabalho
na cidade.
no campo e na cidade.

Produção, circulação e
consumo

(EF04GE08) Descrever e discutir o
processo de produção (transformação
de matérias-primas), circulação e
consumo de diferentes produtos.
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Apresentar por meio de textos, imagens e vídeos o conceito de
setores da produção da economia. Destacando o processo de
produção e transformação de matéria-prima. Discutir o
processo de fabricação, distribuição e consumo de
mercadorias.

Formas de
representação e
Sistema de orientação
pensamento
espacial

(EF04GE09) Utilizar as direções
cardeais na localização de
componentes físicos e humanos nas
paisagens rurais e urbanas.

Formas de
representação e Elementos constitutivos
pensamento
dos mapas
espacial

(EF04GE10) Comparar tipos variados
Apresentar os tipos variados de mapas, ressaltando suas
de mapas, identificando suas
características e finalidades. Comparando suas diversas
características, elaboradores,
aplicações.
finalidades, diferenças e semelhanças.
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Aplicar por meio de dinâmicas o conceito dos pontos cardeias,
pontos de referência e lateralidade. Apresentando e identicando
nas paisagens rural e urbana os componentes físicos e
humanos.

Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

Conservação e
degradação da natureza

(EF04GE11) Identificar as
características das paisagens naturais
e antrópicas (relevo, cobertura
Identificar por meio de desenhos e imagens as características
vegetal, rios etc.) no ambiente em que das paisagens naturais e antrópicas locais. Ressaltando as ações
vive, bem como a ação humana na
humanas na conservação e/ou degradação dessas áreas.
conservação ou degradação dessas
áreas.
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Geografia -5º ano
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

O sujeito e seu
lugar no
Dinâmica populacional
mundo

conexões e
escalas

HABILIDADES

(EF05GE01) Descrever e analisar
dinâmicas populacionais na Unidade
da Federação em que vive,
estabelecendo relações entre
migrações e condições de
infraestrutura.

Orientações metodológicas
Compreender por meio de textos e mapas os fluxos migratórios
presentes na Unidade da Federação local. Identificando as
causas de atração e repulsão populacionais locais. Sugestão:
Dialogar com os alunos sobre o tema abordado. Discutindo as
mudanças entre bairros, cidades e Estado. Elaborar uma
dinâmica dividindo a classe em grupos com os devidos
direcionamentos (bairro, cidades e Estados), com a intensão da
compreensão das migrações e condições de infraestrutura.
Refletir sobre o assunto e escrever um texto a partir da
dinâmica.

Utilizar vídeos e imagens para conhecer e compreender as
diferenças étnicas-raciais e étnicas-culturais e desigualdades
(EF05GE02) Identificar diferenças
Diferenças étnico-raciais
sociais existentes entre grupos em diferentes territórios.
étnico-raciais e étnico-culturais e
e étnico-culturais e
Conhecer por meio de imagens as contribuições culturais dos
desigualdades sociais entre grupos em
desigualdades sociais
povos de origens locais. Sugestão: estudo da letra da música:
diferentes territórios.
Canto das Três Raças (Clara Nunes) para uma reflexão do
conteúdo.
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Conexões e
escalas

Conexões e
escalas

Território, redes e
urbanização

Território, redes e
urbanização

(EF05GE03) Identificar as formas e
funções das cidades e analisar as
mudanças sociais, econômicas e
ambientais provocadas pelo seu
crescimento.

Apresentar por imagens, mapas e textos as formas e funções
das cidades. Comparando as mudanças sociais, econômicas e
ambientais em decorrência do seu desenvolvimento e
crescimento ao longo dos anos. Sugestão: Pesquisar o
município Caucaia nos tempos mais antigos e tempos atuais.
Expor gravuras da Caucaia antiga e atual para a observação do
desenvolvimento de nossa cidade. Adequar aula de campo,
confecção de maquete, cartazes, fotos para diversificar o
conteúdo.

(EF05GE04) Reconhecer as
características da cidade e analisar as
interações entre a cidade e o campo e
entre cidades na rede urbana.

Dialogar sobre a zona urbana e rural, apriori no município
Caucaia, mostrando as características e as relações do campo e
cidade. Compreender por meio de recursos áudio-visuais o
processo de urbanização. Relacionar por meio de gravuras o
campo e a cidade com suas tecnologias avançadas. Englobando
atividades que expressam as interações entre campo e cidade,
presentes no setor primário (extrativismo, agricultura e
pecuária), secundário (indústria e produção de energia) e
terciário da economia (comércio e serviços).
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Mundo do
trabalho

Mundo do
trabalho

Trabalho e inovação
tecnológica

(EF05GE05) Identificar e comparar as
mudanças dos tipos de trabalho e
desenvolvimento tecnológico na
agropecuária, na indústria, no
comércio e nos serviços.

Apresentar por meio áudio-visual os avanços tecnológicos nos
setores de produção da economia. Comparando o
desenvolvimento e evolução dos tipos de trabalho na
agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços.

Trabalho e inovação
tecnológica

(EF05GE06) Identificar e comparar
transformações dos meios de
transporte e de comunicação.

Apresentar e comparar por meio de imagens e recursos áudiovisuais a evolução dos meios de comunicação e de transportes
ao longo dos anos. Criar uma linha do tempo que apresente a
evolução dos meios de transporte e de comunicação.
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Mundo do
trabalho

Trabalho e inovação
tecnológica

Formas de
representação e Mapas e imagens de
pensamento
satélite
espacial

(EF05GE07) Identificar os diferentes
tipos de energia utilizados na
produção industrial, agrícola e
extrativa e no cotidiano das
populações.

Apresentar por meio de imagens e recursos áudio-visuais as
fontes de energia utilizadas pelo ser humano nos setores
industrial, agrícola, extrativista e no uso doméstico.
Ressaltando a importância, evolução e utilização para as
populações.

(EF05GE08) Analisar transformações
de paisagens nas cidades, comparando Apresentar e comparar as transformações de paisagens nas
sequência de fotografias, fotografias
cidades por meio de sequências de fotografias, fotografias
aéreas e imagens de satélite de épocas aéreas e imagens de satélites em épocas diferentes.
diferentes.
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Formas de
Representação das
representação e
cidades e do espaço
pensamento
urbano
espacial

(EF05GE09) Estabelecer conexões e
hierarquias entre diferentes cidades,
utilizando mapas temáticos e
representações gráficas.

Apresentar o conceito de hierarquia urbana por meio de mapas
temáticos e representações gráficas as conexões e hierarquias
entre diferentes cidades. Compreendendo as interelações entre
as cidades e o nível de influência entre elas. Sugestão: Estudo
do texto "ORA BOLAS" (Palavra cantada).

Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

(EF05GE10) Reconhecer e comparar
atributos da qualidade ambiental e
algumas formas de poluição dos
cursos de água e dos oceanos
(esgotos, efluentes industriais, marés
negras etc.).

Reconhecer através de atributos da qualidade ambiental
algumas formas de poluição dos cursos (esgotos, afluentes,
indústria, mares e etc.). Conscientizar os alunos na
conservação do meio ambiente. Gerar questionamentos numa
roda de conversa caracterizando a poluição da água e suas
consequências.

Qualidade ambiental
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Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

Diferentes tipos de
poluição

(EF05GE11) Identificar e descrever
problemas ambientais que ocorrem no
entorno da escola e da residência
(lixões, indústrias poluentes,
destruição do patrimônio histórico
etc.), propondo soluções (inclusive
tecnológicas) para esses problemas.

Apresentar e caracterizar os problemas ambientais.
Identificando os que ocorrem no entorno da escola e na
localidade. Discutir sobre os problemas existentes. Sugestão:
realizar uma campanha de conscientização com uso de
cartazes, paródia, dramatização, etc. sobre os problemas
ambientais encontrados propondo soluções para mitigá-los.

Gestão pública da
qualidade de vida

(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.

Apresentar os órgãos do poder público e canais de participação
social responsáveis por buscar soluções para a melhoria da
qualidade de vida. Discutir em roda de conversa os problemas
existentes na comunidade, procurando soluções para cada
problema citado e as propostas e decisões implementadas por
esses orgãos que afetam a comunidade. Sugestão: Criar uma
carta (email) em grupo com ajuda do professor, solicitando às
autoridades administrativas ajuda para solucionar os problemas
ambientais identificados na localidade.
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12.2 - COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA
Fabiano Alves de Morais
Ulisses Andrades
O ensino de História é imprescindível para a formação social dos cidadãos e da
nação, pois é a partir deste ensino que os discentes conseguirão se situar no universo em que
se encontram e identificarão, assim, a sua identidade. Este é um dos pontos importante da
BNCC11. Conforme, a Base é preciso “transformar a história em ferramenta a serviço de um
discernimento maior sobre as experiências humanas e das sociedades em que se vive”. No
entanto, os discentes não precisam mais aprender de forma tradicional, ou seja, um ensino de
História que era fundamentado na pedagogia tradicional da política, dos fatos sociais e seus
feitos, consolidados por meio de fortes escritas, e documentos oficiais. Fatos estes, fora do
contexto social ou outros vultos e, principalmente, do próprio contexto presente sem uma
reflexão filosófica.
Dessa forma, o processo o ensino de História, ganhou uma nova “roupagem” emerge
um movimento de historiográficos francês dos Annales d’histoire économique et sociale 12,
pela forte influencia da crise econômica de 1929 e fundado por Marc Bloch e Lucien Febvre,
que criticavam o ensino de História como fatos da politica e seus feitos e vultos, e, tornou-se
agora um ensino de História crítico-reflexivo, massificando um método que influenciou o
ensino de História no Brasil, e isto contribui de forma direta no ensino de História na rede
municipal de Caucaia. O que resultou em uma nova abordagem, compreendendo os fatos
relevantes que auxiliarão a construir a identidade coletiva dos discentes numa perspectiva
crítica e reflexiva e de interação social em formar cidadãos críticos e ativos.
Sendo assim, o ensino de História possui este grau de relevância para construir
outros conhecimentos a partir daquilo que é mais uma construção coletiva do processo de
ensino-aprendizagem além de realizar outros desdobramentos e implicações. Tais questões
exigem à inserção de discussões e debates sobre a importância dos fatos sociais e culturais
que permeiam a História no presente e no passado, ampliando sua abordagem e contemplando

11

Base Nacional Comum Curricular
A Escola dos Annales foi um movimento historiográfico surgido na França, durante a primeira metade do
século XX. Em 1929, surgiu na França uma revista intitulada Annales d'Histoire Économique et Sociale, fundada
por Lucien Febvre e Marc Bloch.
12
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um novo problema com influências da arte, cultura, movimentos populares, psicologia social
e cotidiano popular.
Em 2003, a lei de Diretrizes e Bases da Educação sofreu a primeira alteração em seu
texto original com base na lei 10.639/2003, a qual estabeleceu a obrigatoriedade do ensino de
História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Reforçando essa proposta, em 2004, foram
homologadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnica –
Racionais e em 2008, a lei nº 11.645/2008 estabelecendo a obrigatoriedade de ensino de
História e Cultura dos povos indígenas no Brasil. O Município de Caucaia, atualmente, atende
escolas indígenas, quilombolas, e do campo, onde há também o cuidado do atendimento dos
educandos na disciplina de História, valorizando assim a diversidade cultural existente no
município e contemplando todos os saberes necessários para a construção de nossa história.
Além disso, o advento da BNCC nos leva a pensar a História como um conhecimento
imprescindível para a formação das crianças e jovens tendo origem no passado e presente.
Por se tratar de um componente curricular de História, o trabalho está circunscrito no
âmbito de pesquisas teóricas. Entretanto, a base dos estudos na produção bibliográfica dos
autores é seguida, e traçar os desafios elencados pela lei 11.645/2008 em razão daquilo que
foram expostos acima, é fundamental levar adiante estas reflexões, discutir o marco histórico
e lançar o desafio de analisar a produção do conhecimento e o processo de aprendizagem por
meio de um olhar novo à abordagem no ensino desse componente. O ensino de História
ajudará os alunos a emergir em um novo processo de aprendizagem no meio educacional.
O passado é um suporte fundamental para impulsionar o processo dinâmico do
ensino-aprendizagem no ensino fundamental que é aquele que dialoga com os tempos
contemporâneos. Este impulso acontece entre o diálogo – do Eu, do Outro e do Nós – inserido
em espaço e tempo específicos, logo os indivíduos produzem conhecimento que os tornam
aptos para dialogar com os conflitos ou conciliações, preparando-os para a vida. Conforme a
Base, sete pontos específicos surgem para nortear este novo processo na busca de autonomia
nas relações sociais por meio da linguagem e de conhecimentos Históricos. Então,
considerando estes pressupostos em articulação com a competência da educação Básica, são
criadas as competências específicas:
1. Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e
mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e
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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 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.
As abordagens do conteúdo do ensino de História com outras interações sociais e
os campos de conhecimento formam suporte para a construção de cada sugestão metodológica
presente neste documento, tendo como objetivo melhorar o desenvolvimento da aprendizagem
por meio das habilidades e competências referentes às escolas da rede municipal de Caucaia,
além de introduzir a produção de novos conhecimentos através dos fatos históricos associados
à grade curricular.
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Historia 1° ano
UNIDADES
TEMÁTICAS

Mundo pessoal:
meu lugar no
mundo

OBJETOS DE CONHECIMENTO

HABILIDADES

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

As fases da vida e a ideia de
temporalidade (passado, presente,
futuro).

(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.

construir uma linha do tempo, fazer uma
exposição de fotografias do nascimento aos dias
atuais, mostrando as evoluções que ocorreram
ao longo dos anos.

(EF01HI02) Identificar a relação entre as
suas histórias e as histórias de sua família e
de sua comunidade.

fazer relatos de experiências das pessoas mais velhas
da comunidade, nas quais contarão como eram suas
vivências no passado e agora, fazendo uma comparação
com as gerações passadas e futuras. fazer o aluno
perceber que ele é sujeito atuante e que possui direitos e
deveres, para isso utilizaremos meios como textos,
leituras de

As diferentes formas de organização
da família e da comunidade: os
vínculos pessoais e as relações de
amizade.

(EF01HI03) Descrever e distinguir os seus
papéis e responsabilidades relacionados à
família, à escola e à comunidade.

imagens e gráficos nos quais mostrem o que deve ser
realizado pelos mesmos.
A escola e a diversidade do grupo
social envolvido

(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.
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diferenciar os meios de comunicação, transportes, no
qual estamos inseridos na comunidade. debater as regras
de convivência impostas pela sociedade para cada
ambiente.

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.

(EF01HI05) Identificar semelhanças e
diferenças entre jogos e brincadeiras atuais
e de outras épocas e lugares.

mostrar através da prática, as formas variadas de se
brincar e aprender de forma lúdica, desde as
brincadeiras antigas até as contemporâneas.

A vida em família: diferentes
configurações e vínculos

(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.

mostrar os tipos de hierarquia presentes na sociedade,
mostrando os diversos tipos de lideranças que estão
presentes
nos
diversos
ambientes
da
contemporaneidade.

A escola, sua representação espacial,
sua história e seu papel na
comunidade.

(EF01HI08) Reconhecer o significado das
comemorações e festas escolares,
diferenciando-as das datas festivas
comemoradas no âmbito familiar ou da
comunidade.

trabalhar a tradicionalidade festiva presente em
nosso país, buscando desenvolver por meio de
apresentações artísticas nas quais os educandos
exponham seus dons, por meio da arte e do
corpo.
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Historia 2° ano
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

A noção do “Eu” e do “Outro”:
comunidade, convivências e interações
entre pessoas.

A comunidade e
seus registros

HABILIDADES

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

(EF02HI01) Reconhecer espaços de sociabilidade e
identificar os motivos que aproximam e separam as
pessoas em diferentes grupos sociais ou de
parentesco.

OBSERVAR AS SEMELHANÇAS COMPORTAMENTAIS,
ENTRE OS COLEGAS DE SALA, PROFESSORES E
FUNCIONÁRIOS, PERCEBENDO AS CARACTERÍSTICAS QUE
FORTALECEM OS LAÇOS E AS QUE REPELEM. OBSERVAR E
MOSTRAR ATRAVÉS DOS DIFERENTES PAPEIS COMO
AS DIFERENTES PROFISSÕES ATUAM EM MEIO A
SOCIEDADE. RESGATAR AS BRINCADEIRAS, PRÁTICAS E
HÁBITOS DOS ANTEPASSADOS, FAZENDO COM QUE
NÃO
SE
PERCAM
EM
MEIO
A
CONTEMPORÂNEIDADE.

(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.

A noção do “Eu” e do “Outro”: registros
de experiências pessoais e da
comunidade no tempo e no espaço

(EF02HI04) Selecionar e compreender o significado
de objetos e documentos pessoais como fontes de
memórias e histórias nos âmbitos pessoal, familiar,
escolar e comunitário.

MOSTRAR QUESTÕES E A IMPORTANCIA DE DIVERSOS
OBJETOS, COMO CERTIDÃO DE NASCIMENTO, CEDULAS DE
IDENTIDADE E DE OBJETOS QUE TENHAM UM VALOR
SENTIMENTAL, PARAPRESERVAÇÃO DAMEMÓRIA.

Formas de registrar e narrar histórias
(marcos de memória materiais e
imateriais)

(EF02HI05) Selecionar objetos e documentos
pessoais e de grupos próximos ao seu convívio e
compreender sua função, seu uso e seu significado.

MOSTRAS E EXPOSIÇÕES DE OBJETOS COM DEPOIMENTOS
DE SEUS RESPECTIVOS DONOS.

(EF02HI06) Identificar e organizar,
temporalmente, fatos da vida cotidiana, usando
noções relacionadas ao tempo (antes, durante, ao
mesmo tempo e depois).

PERCEBER AS QUESTÕES DO PROCESSO HISTÓRICO
DECORRENTES DO COTIANO PASSADO E PRESENTE E
ENTENDER AS CONSEQUÊNCIAS DECORRENTES AO FUTURO.

(EF02HI07) Identificar e utilizar diferentes
marcadores do tempo presentes na Comunidade,
como relógio e calendário.

UTILIZAÇÃO DO TEMPO POR MEIO DO SOL, RELÓGIO E
AMPULHETA.

O tempo como medido
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As formas de
registrar as
experiências da
comunidade

As fontes: relatos orais, objetos,
imagens (pinturas, fotografias, vídeos),
músicas, escrita, tecnologias digitais
de informação e comunicação e
inscrições nas paredes, ruas e espaços
sociais.

O trabalho e a
sustentabilidade
A sobrevivência e a relação com a
na comunidade
natureza

(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.

(EF02HI10) Identificar diferentes formas de
trabalho existentes na comunidade em que vive
seus significados, suas especificidades e
importância.
(EF02HI11) Identificar impactos no ambiente
causados pelas diferentes formas de trabalho
existentes na comunidade em que vive.
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PRODUZIR UM ALBUM COM RELATOS E FOTOS
QUE MOSTREM OS REGISTROS FAMILIARES, EM
FORMA DE MEMORIAL. TRAZER OBJETOS DOS
PROPRIOS EDUCANDOS OU FAMILIARES NOS QUIAS
EXPONHAM OS SEUS VALORES E OUTROS QUE NÃO
TENHAM IMPORTÂNCIA SIGNIFICATIVA NO ÂMBITO
FAMILIAR.

ATRAVÉS DE UMA AULA DE CAMPO MOSTRAR A
QUESTÃO DA AGRICULTURA, DO COMÉRCIO, SERVIÇOS
E
PRÁTICAS
CULTURAIS
COMO
INDÍGENAS/QUILOMBOLAS/CIGANA ENTRE OUTROS,
PARA A MANUNTEÇÃO DO EQUILÍBRIO PARA A
COMUNIDADE.
-TRABALHAR
A
QUESTÃO
AMBIENTAL E ALTERNATIVA PARA REALIZAR
ATIVIDADES DE FORMA SUSTENTÁVEL, COMO POR
EXEMPLO: POR MEIO DE ATIVIDADES REALIZADAS
COM RECICLAGEM.

Historia 3° ano
UNIDADES
TEMÁTICAS

As pessoas e os
grupos que
compõem a
cidade e o
município.

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.

HABILIDADES

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

(EF03HI01) Identificar os grupos populacionais que
formam a cidade, o município e a região, as
relações estabelecidas entre eles e os eventos que
marcam a formação da cidade, como fenômenos
migratórios (vida rural/ vida urbana),
desmatamentos, estabelecimento de grandes
empresas etc.

Pesquisa, aula de campo, visita a monumentos históricos, museu,
gravuras, visita a comunidades ver filmes, documentário.

(EF03HI02) Selecionar, por meio da consulta de
fontes de diferentes naturezas, e registrar
acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na
cidade ou região em que vive.

(EF03HI03) Identificar e comparar pontos de vista
em relação a eventos significativos do local em que
vive aspectos relacionados a condições sociais e à
presença de diferentes grupos sociais e culturais,
com especial destaque para as culturas africanas,
indígenas e de migrantes.

Os patrimônios históricos e culturais da cidade
e/ou do município em que vive

(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.
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Conversa informal, palestra, fotos, entrevista.

Lendas, fotos, pesquisa, vídeos.

Visita a pontos históricos, imagens, linha do tempo, entrevista
comunitária.

(EF03HI05) Identificar o marcos histórico do lugar
em que vive e compreender seus significados.
A produção dos marcos da memória: os lugares de
memórias (ruas, praças, escolas, monumentos,
museus etc.).

O lugar em que
vive

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 cidade, seus espaços públicos e privados e suas
áreas de conservação ambiental.

(EF03HI06) Identificar os registros de memória na
cidade (nomes de ruas, monumentos, edifícios
etc.), discutindo os critérios que explicam a
escolha desses nomes.

Exposição de gravuras históricas, palestra, entrevista, fotos.

(EF03HI07) Identificar semelhanças e diferenças
existentes entre comunidades de sua cidade ou
região, e descrever o papel dos diferentes grupos
sociais que as formam.

Conversa informal, imagens, notícias locais e regionais, gráfico,
conversa grupal.

(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.

Estudo de imagens, pesquisa, vídeo, exposição de objetos, roda de
conversa.

Confecção de croquis usa de mapas, pesquisa, maquete, oficina
de reciclagem.

(EF03HI10) Identificar as diferenças entre o espaço
doméstico, os espaços públicos e as áreas de
conservação ambiental, compreendendo a
importância dessa distinção.

A noção de
espaço público e
privado.

A cidade e suas atividades: trabalho, cultura e
lazer.

(EF03HI11) Identificar diferenças entre formas de
trabalho realizadas na cidade e no campo,
considerando também o uso da tecnologia nesses
diferentes contextos.
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Aula expositiva e explicativa, vídeo, gravuras, linha do tempo,

noticiários, livros e jornais.

(EF03HI12) Comparar as relações de trabalho e lazer
do presente com as de outros tempos e espaços,
analisando mudanças e permanências.
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Historia 4° ano
UNIDADES
TEMÁTICAS

Transformações e
permanências nas
trajetórias dos
grupos humanos.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

A ação das pessoas, grupos sociais e
comunidades no tempo e no espaço:
nomadismo, agricultura, escrita, navegações,
indústria, entre outras.

O passado e o presente: a noção de
permanência e as lentas transformações
sociais e culturais
A circulação de pessoas e as transformações
no meio natural

Circulação de
pessoas, produtos e
culturas.

HABILIDADES
(EF04HI01) Reconhecer a história como resultada 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 departida 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.

A invenção do comércio e a circulação de
produtos

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

(EF04HI06) Identificar as transformações ocorridas
nos processos de deslocamento das pessoas e
mercadorias, analisando as formas de adaptação ou
marginalização.
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Aula explicativa, leitura, imagens, pesquisa, texto
explicativo, estudo em grupo, linha do tempo.

Entrevista com o morador antigo da comunidade

Vídeo roda de conversa, exposição de imagens.

Conversa informal, pesquisa, mapas, debate, imagens

As rotas terrestres, fluviais e marítimas e
seus impactos para a formação de cidades e
as transformações do meio natural.

As questões
históricas relativas
às migrações.

(EF04HI07) Identificar e descrever a importância
dos caminhos terrestres, fluviais e marítimos para a
dinâmica da vida comercial

Vídeo, conversa informal, roda de conversa, confecção e
exposição explicativa de objetos

(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.

Conversa informal, dinâmica, imagens, roda de conversa,
pesquisa,

O mundo da tecnologia: a integração de
pessoas e as exclusões sociais e culturais

(EF04HI09) Identificar as motivações dos processos
migratórios em diferentes tempos e espaços e
avaliar o papel desempenhado pela migração nas
regiões de destino.

Filme, imagens, linha do tempo, pesquisa, roda de conversa

O surgimento da espécie humana no
continente africano e sua expansão pelo
mundo

(EF04HI10) Analisar diferentes fluxos
populacionais e suas contribuições para a formação
da sociedade brasileira.

Leitura de imagens, conversa informal, debates, pesquisa,
entrevistas.

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.

(EF04HI11) Analisar, na sociedade em que vive a
existência ou não de mudanças associadas à
migração (interna e internacional).
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Historia 5° ano,
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

HABILIDADES

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

Povos e culturas:
meu lugar no
mundo e meu
grupo social

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.

MOSTRAR OS MEIOS DE SOBRTEVIVÊNCIA PARA O SER
HUMANO, E AS MUDANÇAS DE HÁBITOS POR MEIO DAS
NOVAS TECNOLOGIAS CRIADAS PELO HOMEM PARA SUPRIR SUAS
NECESSIDADES.

As formas de organização social e política: a
noção de Estado

(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.

MOSTRAR O DEVER POLITICO, ATRAVÉS DE IMAGENS E TEXTOS
PARA UMA MELHOR ABSORÇÃO DO CONTEÚDO PROPOSTO.

O papel das religiões e da cultura para a
formação dos povos antigos

(EF05HI03) Analisar o papel das culturas e das
religiões na composição indenitária dos povos
antigos.

APONTAR E EXIBIR AOS EDUCANDOS O QUE OS
ANTEPASSADOS REALIZAVAM POR MEIO DE LEITURA VISUAL,
SUAS CRENÇAS E RITUAIS.

Cidadania, diversidade cultural e respeito às
diferenças sociais, culturais e históricas.

(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os
princípios de respeito à diversidade, à pluralidade e
aos direitos humanos.

TRABALHAR A QUESTÃO DA DIVERSIDADE POR MEIO DAS
DIVERSAS PRÁTICAS PRESENTES EM NOSSO TERRITÓRIO,
PARTINDO DAS LEIS QUE REGEM NOSSA CONSTITUIÇÃO. - EXIBIR
AS LUTAS NO PASSADO E PRESENTE QUE CULMINARAM
NAS CONQUISTAS ADQUIRIDAS PELAS DIVERSAS CLASSES
EXISTENTES EM NOSSA SOCIEDADE.

(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à
conquista de direitos dos povos e das sociedades,
compreendendo-o como conquista histórica.

Registros da
história: linguagens
e cultura

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.

(EF05HI06) Comparar o uso de diferentes
linguagens e tecnologias no processo de
comunicação e avaliar os significados sociais,
políticos e culturais atribuídos a elas.
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MOSTRAR OS DIVERSOS USOS DOS MEIOS TECNOLÓGICOS NOS
QUAIS NOS FAZEM SERMOS AGENTES ATIVOS NA
COMUNICAÇÃO. MOSTRAR AS DIVERSAS FORMAS QUE
REGEM A SOCIEDADE COMO POR EXEMPLO GOVERNANTES E
LIDERES, QUE TEM POR FINALIDADE REGER E MANTER AS
RELAÇÕES DE PODER NAS DIFERENTES SOCIEDADES.

(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.

TRABALHAR A QUESTÃO DAS DIVERSAS FORMAS DE
CONTAGEM DE TEMPO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO OS
POVOS INDIGENAS/QUILOMBOLAS/CIGANOS, COMO, DO
NASCER AO POR DO SOL, TEMPO DE PLANTAR E TEMPO DE
COLHER, CALENDARIO CRISTÃO E NÃO CRISTÃO.
TRABABALHAR A LUDICIDADE POR MEIO DE RECORTES,
IMAGENS, OBJETOS NOS QUAIS TRAGAM DIVERSOS
PONTOS DE VISTAS SOBRE AS FONTES ORAIS, VISUAIS,
MATERIAIS E ESCRITAS.

(EF05HI09) Comparar pontos de vista sobre
temas que impactam a vida cotidiana no tempo
presente, por meio do acesso a diferentes
fontes, incluindo orais.

Os patrimônios materiais e imateriais da
humanidade

(EF05HI10) Inventariar os patrimônios materiais
e imateriais da humanidade e analisar
mudanças e permanências desses
patrimônios ao longo do tempo.
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MONTAR UMA LINHA DO TEMPO NA QUAL EXIBA A ORDEM
CRONOLÓGICA DOS PATRIMÔNIOS MATERIAIS E
IMATERIAIS.

13 - ÁREA DE ENSINO RELIGIOSO
13.1 - COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO
Rita de Cássia Pereira da Silva
Ana Karine Soares Amorim
A Educação Religiosa sempre esteve a serviço, desde tempos remotos, para que as
ideologias dominantes fossem justificadas. Atualmente, com um mundo cada vez mais plural,
o ensino de caráter religioso toma outro viés: o de consolidar as diferentes formas de pensar
por meio do transcendental, que é tudo aquilo que está além dos limites conhecido do
universo em que se está inserido.
A individualidade é parte daquilo que somos como cidadãos e essa cidadania deve
ser pensada e formada pela perspectiva do outro. A disciplina de Ensino Religioso, pautada na
pregação e aplicação de valores, que passam por conhecer essa individualidade na ótica do
outro para que conceitos e categorias vislumbradas sejam efetivamente galgadas e percebidas
em sociedade, tem esse mérito e razão de ser dentro do espectro de disciplinas postas no
currículo sistematizado por lei (PCNs).
A pedagogização do Ensino Religioso, que busca superar o uso desse mesmo
ensino como um interventor de concepções religiosas para a formação de
novos adeptos desta ou daquela tradição, é um desafio. Nada tão difícil,
porém, que o diálogo com honestidade científica não permita estabelecer.
(Morais, 2014 - online)

Em 1997, a promulgação da revisão do artigo 33 da LDB (22 de julho/Lei 9.745)
orienta o perfil do Ensino Religioso como parte integrante da formação básica do cidadão.
Com essa revisão fica assegurada a diversidade cultural no Brasil, dentro das escolas públicas
(Anos Iniciais e Finais), sem qualquer proselitismo que leve constrangimento dentro da
comunidade escolar. Dos objetivos da disciplina de Ensino religioso, arrogado nos Parâmetros
Curriculares Nacionais é:
•

Proporcionar o conhecimento dos elementos básicos que compõem o fenômeno
religioso, a partir das experiências religiosas percebidas no contexto do educando;
subsidiar o educando na formulação do questionamento existencial, em profundidade,
para dar sua resposta devidamente informada;
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•

Analisar o papel das tradições religiosas na estruturação e manutenção das diferentes
culturas e manifestações socioculturais; facilitar a compreensão do significado das
afirmações e verdades de fé das tradições religiosas;

•

Refletir o sentido da atitude moral, como consequência do fenômeno religioso e
expressão da consciência e da resposta pessoal e comunitária do ser humano;

•

Possibilitar esclarecimentos sobre o direito à diferença na construção de estruturas
religiosas que têm na liberdade o seu valor inalienável.
Neste ínterim, e lançando a mão nestas ferramentas e vetores fundantes para

realização do trabalho de composição das orientações/sugestões metodológicas, o
município de Caucaia, na representação dos seus técnicos da Educação e professores que
lecionam a disciplina, fizeram, de forma clara, a diferenciação do que é Educação
Religiosa e Educação da religiosidade. Existe um distanciamento nas formas de trabalhar
as duas categorias. A primeira trata-se mais de uma análise comparativa em nível de
conhecimento e pontos em comum num objetivo de intercessão; já a segunda é base
direcionada de cada doutrina religiosa.
Sendo assim, é imprescindível primar pela razoabilidade em observar todos os
pensamentos, como construtor de ideias que se apartam da história da convivência do ser
humano que tem sido marcada pela intolerância, arrogância quanto às diferenças étnicas,
de classe e de gênero predominando a relação de dominação, exploração, submissão e
desigualdade, sofrendo uma variação apenas no nível de intensidade de acordo com a
especificidade de cada cultura.
Ao considerar a disciplina de Ensino Religioso em Caucaia, e suas nuances de
caráter sócio histórico, foi privilegiado um sistema de avaliação inclusivo. Isso, levando
em conta que a disciplina tenha um caráter integrador, com atividades voltadas para o
reflexivo, fazendo menção de todas as matrizes religiosas dentro do município;
informando através do incentivo à leitura, pesquisa, debates, inclusão maior da
comunidade e formação de uma identidade critico-cidadã que prioriza o ser como
elemento de foco e âmago dos valores trabalhados em cada habilidade apontada no
BNCC.
A escolha e apuração dos métodos sugeridos no documento confeccionado apontam
para uma preocupação sócia histórica que é marcante no município: a presença de várias
etnias e representações culturais. Além de considerar as especialidades cognitivas e
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motoras, levando a contemplar como os alunos podem e devem conviver com a realidade
de um município tão multifacetado como Caucaia.
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ENSINO RELIGIOSO – 1º ANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

Identidades e
alteridades

Identidades e
alteridades

Identidades e
alteridades

Identidades e
alteridades

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

O eu, o outro e o nós

O eu, o outro e o nós

Imanência e
transcendência

Imanência e
transcendência

HABILIDADES

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

•Acolher os estudantes com roda de apresentações (seu
nome, onde mora, veio de qual escola ...)
(EF01ER01) Identificar e
•Apresentar o (a) colega do lado expondo suas
acolher as semelhanças e
características físicas, identificando semelhanças e
diferenças entre o eu, o outro e o diferenças entre o eu e o outro.
nós.
•Propor uma atividade, com música ou brincadeira, de
aproximação, através de apertos de mão e abraços,
proporcionando um ambiente amigável e acolhedor.

(EF01ER02) Reconhecer que o
seu nome e o das demais
pessoas os identificam e os
diferenciam.

• Identificar o eu e o outro a partir da confecção de crachás.
• Confeccionar fichas com o nome completo dos
estudantes e fixar na parede ou mural para serem usadas ao
longo do ano, auxiliando assim os estudantes a
identificarem a grafia do próprio nome a dos colegas.
• Confeccionar documentos de identidade utilizando foto
3x4, a digital e a assinatura dos estudantes.
• Propor uma atividade de dupla em que os estudantes

descrevam o outro oralmente, reconhecendo e respeitando as
(EF01ER03) Reconhecer e respeitar
características físicas de cada um.
as características físicas e
• Exibição de vídeos que contemplem a diversidade humana.
subjetivas de cada um
• Reconhecer as características subjetivas do outro e de si
mesmo a partir de teatro de fantoches.

(EF01ER04) Valorizar a
diversidade de formas de vida.
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• Trabalhar a diversidade de formas de vida, a partir da
descrição da comunidade e região em que a escola está
inserida.
• Explanar as características de vida das comunidades do
município (rurais, urbanas, quilombolas e indígenas),

Manifestações
religiosas

Manifestações
religiosas

valorizando e respeitando a diversidade e especificidade de
cada comunidade.
• Confeccionar um mural de colagens e/ou exibição de
vídeos que mostremos diversos estilos de vida que os
cercam ( índio, pescador, atleta, trabalhador rural,
comerciante).
• Elaborar um mural de emotions representando os
diversos sentimentos humanos.
• Confeccionar um mural com imagens que apresentem as
(EF01ER05) Identificar e
diversas emoções (utilizar recortes de livros, revistas,
Sentimentos, lembranças, acolher sentimentos,
jornais).
memórias e saberes
lembranças, memórias e saberes • Entrevistar oralmente uma pessoa mais velha para saber
de cada um.
como foi sua infância. O (a) entrevistado(a) deve levar
fotografias antigas ou algum objeto ou brinquedo que fez
parte de sua vida, valorizando a convivência e a sabedoria
dos mais velhos.
• Solicitar que os estudantes tragam para sala de aula
(EF01ER06) Identificar as
brinquedo/roupa/objeto que eles gostem e que de alguma
diferentes formas pelas quais as
forma conte um pouco de sua história.
Sentimentos, lembranças, pessoas manifestam
• Propor uma roda de conversa acerca do conceito de
memórias e saberes
sentimentos, ideias, memórias,
religião, trabalhando a liberdade de crença e a importância
gostos e crenças em diferentes
da tolerância e do respeito as religiosidades.
espaços.
• Exibição de vídeo acerca da tolerância religiosa.
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ENSINO RELIGIOSO – 2º ANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

Identidades e
alteridades

Identidades e
alteridades

Identidades e
alteridades

Identidades e
alteridades

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

(EF02ER01) Reconhecer os
O eu, a família e o
diferentes espaços de
ambiente de convivência
convivência.

(EF02ER02) Identificar costumes,

O eu, a família e o
crenças e formas diversas de viver
ambiente de convivência em variados ambientes de
convivência.

Memórias e símbolos

(EF02ER03) Identificar as
diferentes formas de registro das
memórias pessoais, familiares e
escolares (fotos, músicas,
narrativas, álbuns...).

Memórias e símbolos

(EF02ER04) Identificar os
símbolos presentes nos variados
espaços de convivência.
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ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

• Produção de jogos sócio emocionais, objetivando o
desenvolvimento emocional do educando.
• Trabalhar o concreto através de maquetes, desenhos e
cartazes sobre os diversos espaços de cotidiano.
• Distinguir através dos ritmos musicais as diversidades
religiosas.
• Apresentações e explanações sobre conviver com a
diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modo
de ser e viver.
• Desenvolver o assunto por meio de histórias de acordo
com o nível da turma, podendo utilizar fantoches e
deboches.
• Exibição de mini dramatizações teatrais relacionadas
aos diversos ambientes de convivência.
• Construir álbuns com fotos das famílias elencando os
limites éticos da cada família e valorizando suas tradições
religiosas dando foco ao respeito e tolerância.
• Confeccionar mural com fotos relacionadas a sua
escola, trabalhando o sentimento de lembrança e respeito
pelo tempo e espaço vivenciado.
• Retratar através de narrativas as suas lembranças de
tempos vividos.
• Expor textos informativos sobre símbolos religiosos,
citando alguns para melhor entendimento dos educandos.
• Solicitar pesquisa sobre símbolos religiosos e os

espaços onde podem ser encontrados.
• Registrar as religiões citadas elencando num quadro
expositivo para trabalhar a coletividade.

Identidades e
alteridades

Símbolos religiosos

Manifestações
religiosas

Alimentos sagrados

Manifestações
religiosas

Alimentos sagrados

(EF02ER05) Identificar,
distinguir e respeitar símbolos
religiosos de distintas
manifestações, tradições e
instituições religiosas.

• Explanação sobre o que são os símbolos religiosos e
seus significados para aplicação do tema em sala de aula.
• Reprodução dos símbolos religiosos por meio de
desenhos, cartazes, mural e diversos.
• Exibição de feira cultural envolvendo escola e
comunidade para conhecer, apresentar e explorar os
diversos tipos de símbolos religiosos e seus significados.

• Introdução do tema através de filmes de acordo com a
faixa etária numa versão animada para melhor aceitação e
entendimento dos educandos.
(EF02ER06) Exemplificar
• Trabalhar com pesquisas relacionadas ao assunto
alimentos considerados sagrados envolvendo a família e tornando o tema proposto mais
por diferentes culturas, tradições próximo ao educando.
e expressões religiosas.
• Organizar exposições de alimentos considerados
sagrados, mostrando seus significados, origem e
importância para a humanidade de acordo com cada
religião.
• Conhecer a cultura de diversos povos por meio do tema
(EF02ER07) Identificar
abordado (narrativas, histórias, depoimentos e outros).
significados atribuídos a
• Trabalhar a coletividade por meio do tema abordado
alimentos em diferentes
com trabalhos em equipe.
manifestações e tradições
• Construção de atividades expositivas através de
religiosas.
desenhos, pinturas, painéis e murais de alimentos
considerados sagrados.
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ENSINO RELIGIOSO – 3º ANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Identidades e
alteridades

Espaços e territórios
religiosos

Identidades e
alteridades

Espaços e territórios
religiosos

Manifestações
religiosas

Práticas Celebrativas

Manifestações
religiosas

Práticas Celebrativas

HABILIDADES

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

• Organizar os alunos em rodas de conversas e expor
(EF03ER01) Identificar e
fotos e ilustrações contendo a caracterização das várias
respeitar os diferentes espaços e matrizes religiosas
territórios religiosos de
• Construir maquetes com as representações dos espaços
diferentes tradições e
vividos em espaços religiosos.
• Identificar elementos
movimentos religiosos.
do lugar geográfico nos espaços de manifestação
religiosa.
• Observar as diferenças existentes nos diversos espaços
onde ocorrem cerimônias religiosas. • Listar nomes de
(EF03ER02) Caracterizar os
locais onde ocorrem as práticas celebrativas através de
espaços e territórios religiosos pesquisa que pode ser realizada de forma individual e em
como locais de realização das
equipes.
práticas celebrativas
• Realizar aulas em campo explorando as diversas
características dos espaços religiosos das diferentes
localidades.
(EF03ER03) Identificar e
• Pesquisar em jornais e/ou internet, sobre as práticas
respeitar práticas celebrativas
celebrativas das diferentes tradições religiosas.
(cerimônias, orações,
• Entrevistar representantes das diversas práticas
festividades, peregrinações,
religiosas.
entre outras) de diferentes
• Dramatizar as práticas celebrativas das diferentes
tradições religiosas.
tradições religiosas.
• Mapear celebrações existentes na comunidade e no
(EF03ER04) Caracterizar as
município de Caucaia.
práticas celebrativas como parte
• Pesquisar imagens referente a estas celebrações em
integrante do conjunto das
livros, revistas e internet.
manifestações religiosas de
• Estimular os alunos a realizarem desenhos e colagens
diferentes culturas e sociedades.
sobre as celebrações da comunidade e município.
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Manifestações
religiosas

(EF03ER05) Reconhecer as
indumentárias (roupas,
acessórios, símbolos, pinturas
Indumentárias religiosas
corporais) utilizadas em
diferentes manifestações e
tradições religiosas.

Manifestações
religiosas

(EF03ER06) Caracterizar as
indumentárias como elementos
Indumentárias religiosas
integrantes das identidades
religiosas.
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• Pesquisar a cultura indígena. -Apresentar danças
utilizando acessórios da cultura local.
• Exposição de elementos que caracterizem a identidade
religiosa.
• Realizar desfiles caracterizados de indumentarias e
acessórios das manifestações religiosas.
• Realizar debates com os educandos sobre os costumes
das vestimentas religiosas, sempre respeitando as
tradições e suas especificidades. • Assistir vídeos com
documentários sobre várias religiões e os significados das
vestes.
• confeccionar indumentárias em sala.

ENSINO RELIGIOSO – 4º ANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

Manifestações
religiosas

Manifestações
religiosas

Manifestações
religiosas

Manifestações
religiosas

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

Ritos religiosos

(EF04ER01) Identificar ritos
presentes no cotidiano pessoal,
familiar, escolar e comunitário.

• Roda de conversa partindo das experiências pessoais
dos estudantes acerca dos rituais religiosos cotidianos.
• Identificar através de pesquisa as diferentes
manifestações religiosas em sua família e comunidade.
• Produção textual com o tema “ Minha relação com o
sagrado” para que os estudantes expunham suas próprias
crenças e rituais.

Ritos religiosos

(EF04ER02) Identificar ritos e
suas funções em diferentes
manifestações e tradições
religiosas.

• Exibição de vídeo, trabalho com textos acerca de
diversas religiões.
• Dividir a turma em grupos e distribuir temas ( diferentes
religiões) para que realizem pesquisa acerca do seu tema.
• Apresentação do resultado das pesquisas com exibição
de cartazes.

Ritos religiosos

Ritos religiosos

(EF04ER03) Caracterizar ritos
de iniciação e de passagem em
diversos grupos religiosos
(nascimento, casamento e
morte).

• Explanação e debate acerca dos diversos ritos de
passagens em culturas diferentes.
• Dramatização acerca de ritos de passagem de diferentes
manifestações religiosas.
• Confecção de mural a partir de conteúdo de pesquisa
sobre esses rituais ( imagens, letras de músicas).

(EF04ER04) Identificar as
diversas formas de expressão da
espiritualidade (orações, cultos,
gestos, cantos, dança,
meditação) nas diferentes

• Entrevista com líderes religiosos da sua comunidade.
• Exibição de vídeo sobre diversas formas de expressão
da espiritualidade.
• Elaborar um projeto sobre a paz envolvendo toda a
escola.
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tradições religiosas.
(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.

• Levar para sala de aula objetos geradores ( símbolos
religiosos) trabalhando o conhecimento prévio dos
estudantes acerca das representações religiosas.
• Propor debate e desconstruir possíveis preconceitos
religiosos.
• Realizar apresentações de músicas, danças, declamação
acerca de diferentes expressões artísticas religiosas.

Crenças religiosas
e filosofias de
Ideia(s) de divindade(s)
vida

(EF04ER06) Identificar nomes,
significados e representações de
divindades nos contextos
familiar e comunitário.

• Fazer atividade utilizando equipamentos de multimídias
para apresentar arquitetura de diversos templos religiosos.
• Pesquisa de nomes e significados e representações de
divindades.
• Inventariar objetos e representações que façam parte do
cotidiano religioso dos educandos.

Crenças religiosas
e filosofias de
Ideia(s) de divindade(s)
vida

• Trabalhar o Artigo 5, inciso 6 da constituição federal
(EF04ER07) Reconhecer e
acerca da liberdade de crença e culto religioso.
respeitar as ideias de divindades • Produção textual falando do respeito e da vivência
de diferentes manifestações e
religiosa.
tradições religiosas.
• Elaborar paródia, jogral com trechos dos textos
produzidos pelos educandos.

Manifestações
religiosas

Representações
religiosas na arte
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ENSINO RELIGIOSO – 5º ANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Crenças religiosas
e filosofias de
Narrativas religiosas
vida

HABILIDADES

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

• Desenvolver o tema através de pesquisas em equipes,
(EF05ER01) Identificar e respeitar respeitando a diversidade local.
acontecimentos sagrados de
• Produzir um quadro com as principais datas das
diferentes culturas e tradições
distintas manifestações religiosas e culturais.
religiosas como recurso para
• Preparar atividade extraclasse para rodas de conversa
preservar a memória.
sobre o tema abordado no quadro, buscando a tolerância
religiosa e respeitando as diferenças culturais.
• Expositivamente definir para o aluno a concepção
filosófica de mito nos aspectos lúdicos, metafóricos e
analógicos.
• Organizar pequenos grupos com o objetivo de investigar
a gênese da criação dos mitos.
• Propiciar através de vídeos, documentários ou
apresentações teatrais dentro do tema, com as
intervenções do educador/ orientador gerando um debate
com a participação coletiva.

Crenças religiosas
Mitos nas tradições
e filosofias de
religiosas
vida

(EF05ER02) Identificar mitos de
criação em diferentes culturas e
tradições religiosas.

Crenças religiosas
Mitos nas tradições
e filosofias de
religiosas
vida

• Decifrar a aplicabilidade das mensagens contidas nos
mitos através das palavras chaves (concepção de mundo,
(EF05ER03) Reconhecer funções e natureza, ser humano, divindades, vida e morte).
mensagens religiosas contidas nos • Produções textuais com apresentações individuais dos
mitos de criação (concepções de
educandos.
mundo, natureza, ser humano,
• Discernir por meio de textos a filosofia existente nas
divindades, vida e morte).
funções de cada mito, permitindo o aluno a refletir sobre
as suas ações do dia a dia.

Crenças religiosas Ancestralidade e
e filosofias de
tradição oral

(EF05ER04) Reconhecer a
importância da tradição oral para
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• Identificar os contos da cultura local, através dos seus
representantes formando roda de história.

vida

preservar memórias e
acontecimentos religiosos.

• Reproduzir o reconto por meio de produções textuais.
• Contextualizar as tradições locais por meio de desenhos,
trabalhos manuais, cartazes ou murais.

Crenças religiosas
Ancestralidade e
e filosofias de
tradição oral
vida

• Conceituar tradição oral e suas tipologias (contos,
poemas, provérbios, músicas)
(EF05ER05) Identificar elementos
• Apresentar danças típicas das tradições orais nas
da tradição oral nas culturas e
diversas culturas (indígenas, afro, cigana entre outras.
religiosidades indígenas, afro• Desenvolver a interdisciplinaridade da arte e religião
brasileiras, ciganas, entre outras.
através da construção de instrumentos musicais que
retratam os elementos das tradições orais.

Crenças religiosas
Ancestralidade e
e filosofias de
tradição oral
vida

• Apresentar o programa “MESTRE DA CULTURA” do
governo do estado em forma de aula expositiva.
(EF05ER06) Identificar o papel dos
• Identificar os mestres da cultura do município de
sábios e anciãos na comunicação e
Caucaia.
preservação da tradição oral.
• Conhecer a funcionalidade e contribuição dos sábios e
anciãos por intermédio da aula de campo.

Crenças religiosas
Ancestralidade e
e filosofias de
tradição oral
vida

• Perceber acerca das religiões que mais se utilizaram das
tradições orais e suas repercussões na sociedade.
• Distinguir a cultura acadêmica da cultura popular, por
(EF05ER07) Reconhecer, em
meio dos ditos, mitos, expressões e outros.
textos orais, ensinamentos
• Resgatar saberes e fazeres da cultura local, através de
relacionados a modos de ser e viver
oficinas com os seguintes elementos do município de
Caucaia utilizando corte e recortes, colagem, revistas,
jornais e indumentárias.
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14 - AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Cláudia Ibiapina Lima
Debora Pereira da Silva
A avaliação tem como objetivo essencial acompanhar e verificar se os objetivos foram
atingidos, oportunizando a continuidade ao processo de aprendizagem e de desenvolvimento
da criança e do adolescente.
Dessa forma, a avaliação deve ocorrer por etapa de desenvolvimento e aprendizagem, de
modo que os objetivos propostos na BNCC e no DCRC sejam alcançados na Proposta
Curricular do Município.
O processo avaliativo da Educação Básica da rede municipal de Caucaia contempla desde a
Creche ao 9º ano do ensino fundamental, ocorrendo de maneira diagnóstica, contínua,
formativa, processual e participativa. Nesse processo, são consideradas as ações cotidianas, de
compreensão, de deduções e as descobertas.
O PROCESSO AVALIATIVO NO ENSINO FUNDAMENTAL
A avaliação é um tema complexo e, geralmente, um termo utilizado sem muita profundidade
em nosso cotidiano. Se considerarmos que a avaliação nasceu com o homem, então
aceitaremos a visão de Stake – o homem observa; o homem julga, isto é, avalia, e isso está
presente em todas as dimensões das práticas sociais vivenciadas pelo homem em sociedade,
onde ele não vive sem fazer comparações, julgamentos ou qualificações de suas ações. Ou
seja, sempre se realizam avaliações.
O homem e o mundo sofreram transformações, gerando novas construções de um novo saber,
e o interesse sobre a avaliação se ampliou, e, assim, não ficou mais restrito apenas à sala de
aula, mas ampliou-se em macroavaliação, ou seja, avaliação em larga escala na escola ou na
rede de ensino.
É importante contextualizarmos o papel da escola, seus desafios e sua especificidade na
sociedade contemporânea. A LDB 9394/96 em seu Art. 1º define a educação como:
“[...] processo formativo que é desenvolvido na vida familiar, na convivência
humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, em movimentos sociais e
organização da sociedade civil e também nas manifestações culturais.”

E quanto à avaliação a LDB 9394/96 em seu Art. 24, inciso V, destaca que:
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“avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos
aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período
sobre os de eventuais provas finais.”

Portanto, a avaliação não deve ser considerada como um fim: notificou e pronto. Ela deve ser
vista como recurso no diagnóstico das dificuldades de aprendizagem do aluno ou da turma
para posteriores ações de intervenção pedagógica caso necessário. "A avaliação escolar hoje,
só faz sentido se tiver o intuito de buscar caminhos para a melhor aprendizagem" como afirma
a consultora Jussara Hoffmann.
Surgem um novo saber e um novo fazer do ato de avaliar na educação no Brasil com a
publicação da RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 7, de 14 de dezembro de 2010, que fixa as
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, destacando-se
o art. 32, que explicita a avaliação da aprendizagem como parte integrante do currículo e que
favorecerá no redimensionamento da ação pedagógica, assumindo um caráter processual,
formativo e participativo como também continua cumulativa e diagnóstica.
Nos dias atuais, o professor se vê envolvido em muitos desafios relacionados à sua prática
educativa. Um deles diz respeito à avaliação da aprendizagem, uma pauta polêmica nas
escolas que demanda profundas reflexões sobre o assunto, para se chegar ao entendimento do
que se quer avaliar, como e quando avaliar a aprendizagem.
Para o autor Libâneo (2004 p. 238), considera que a avaliação:
“[...] é uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho docente, que deve
acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. Através dela os
resultados que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e
dos alunos são comparados com os objetivos propostos a fim de constatar
progressos, dificuldades, e reorientar o trabalho para as correções necessárias.”

Vale ressaltar que, frente a esta concepção o trabalho pedagógico proclama uma interação
permanente dos sujeitos, significando que avaliar vai além de aplicar provas e testes, dar notas
ou conceitos, pois medir é apenas uma das dimensões desse processo que exige uma postura
ativa, crítica e consciente dos sujeitos nele envolvidos, que são professor e aluno.
Consequentemente a avaliação requer processos contínuos que permitem analisar aspectos de
intervenção, ou seja, que auxiliem no planejamento de atividades e no redimensionamento das
ações pedagógicas.
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A BNCC enfatiza que a avaliação tem o objetivo de fazer uma análise global e integral do
aluno. É aí que entra a avaliação formativa, que deve considerar “os contextos e as condições
de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da
escola, dos professores e dos alunos”.
Para se compreender a avaliação como formativa, processual e participativa, é necessário
concebê-la inerente ao planejamento da prática pedagógica através de uma concepção de
processo contínuo e sistemático, vinculada à compreensão da escola, como espaço
democrático de síntese do saber. Devem ser determinados os objetivos e as competências a
serem previamente definidos pelo professor, visando o atendimento das necessidades de
aprendizagem do aluno.
Diante da premissa, considera-se que:
•

Avaliação diagnóstica (inicial) é dita como avaliação primaria, ou seja, considera a
avaliação como constante, e de caráter formativo. Ela apresentará ao professor os
níveis de aprendizagem da turma e o ajudará a estabelecer uma metodologia que venha
a favorecer a compreensão. Isso implica num procedimento de exames, testes e
observações por meio dos quais o professor conheça o aproveitamento da turma e
perceba os empecilhos futuros de aprendizagem que o ajudará a estabelecer uma
metodologia de superação das fragilidades observadas.

•

Avaliação formativa deverá ocorrer durante o processo educacional, visando orientar o
aluno quanto ao trabalho escolar, procurando localizar as suas dificuldades para ajudálo a descobrir os processos que lhe permitirão progredir na sua aprendizagem.
Ressalta-se que a avaliação informa o professor dos efeitos reais de sua intervenção
pedagógica, possibilitando que ele regule sua ação a partir disso, sendo a continuidade
outra característica da avaliação formativa, que deve estar inscrita no centro do
processo educativo, formativo, proporcionando uma articulação mais eficaz e
constante entre coleta de informações e ação remediadora. Portanto, a avaliação ao ser
praticada sob a égide formativa, deve primar pelas mudanças desencadeadas a partir
da constatação dos aspectos considerados falhos e/ou deficientes do processo de
aprendizagem, na medida em que o professor tenha a condição de reconhecer quais os
pontos em que se fazem necessárias correções.

•

Avaliação processual analisa a aprendizagem ao longo das atividades realizadas em
sala de aula: produções, comentários, apresentações, criações e trabalhos em grupos.
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"Isso faz a diferença porque é o elo entre o ensino e a aprendizagem e torna o docente
corresponsável pelo processo", afirma Benigna Villas Boas. A avaliação quando
ocorre dessa maneira permite acompanhar a construção do conhecimento,
identificando eventuais problemas e dificuldades para corrigi-los antes de avançar, ou
seja, ajuda a interpretar o que a turma aprendeu ou não e, assim, intervir, mudando as
estratégias.
•

Avaliação participativa contribui para a aprendizagem de ambas as partes (professores
e alunos), pois implica em uma construção coletiva de saberes. Conforme Freire,
“Ensinar não é transferir o conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção
ou construção.” (2000, p. 25), respeitando a autonomia do aluno e sabendo escutá-lo.

No currículo tradicional, o (a) professor (a) domina a sabedoria e repassa as informações aos
alunos para que decorem ou apenas assimilem o conteúdo. No atual cenário, o aluno é o
protagonista do seu próprio desenvolvimento. Assim, muito mais do que saber, o é essencial é
entender como aplicar esse conhecimento. Portanto, realizar-se uma avaliação contínua das
competências e habilidades dos alunos, a fim de adotar medidas para melhorar a qualidade da
aprendizagem.
Para compreendermos a avaliação por competências e habilidades é essencial sabermos que:
competência é a capacidade de solucionar problemas e tomar decisões de forma acertada e
habilidade é o domínio sobre a realização de alguma atividade. Podemos concluir que é
importante desenvolver habilidades para que tenhamos a competência cada vez mais
aprimorada.
Assim, os resultados obtidos nas avaliações internas e externas com as análises no ambiente
escolar podem ajudar gestores e professores a criar práticas pedagógicas que venham a
favorecer um melhor rendimento de seus alunos.
Portanto, a avaliação deve ser contínua, ou seja, diagnóstica, formativa, processual e
participativa que favorecerá na identificação das potencialidades e as fragilidades dos alunos,
determinando os objetivos a serem (re)planejando e que ações devem ser tomadas, ao longo
da trajetória escolar, que beneficiem as habilidades desenvolvidas pelos alunos.
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