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01 - 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

02 - 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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03 - 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
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04 - 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 ensino- aprendizagem 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).
Em 2016, mediante meta estabelecida no Plano Municipal de Educação foi
implantado na EEIEF. Sete de Setembro outro Núcleo de Atendimento Educacional
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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;

•

Convênio com o Centro de Atendimento Educacional Especializado Danilo

Sá Benevides Magalhães;
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•

Convênio com o Projeto Cotolengo Dom Orione

2. BASE 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 visualmotora 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,
Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de
forma crítica significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as
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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 abrirse 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.
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

21

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 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
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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 públicoalvo, 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.
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,
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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.
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
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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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05 - 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.
São as seguintes comunidades com suas respectivas unidades escolares:
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Nº

Comunidade

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Serra do Juá
Porteiras
Boqueirão da Arara
Serra da Conceição
Deserto
Caetanos em Capuan
Serra da Rajada
Cercadão dos Dicetas
Boqueirãozinho

Região
Região 222
Região 222
Região 222
Região 222
Região 222
Região 222
Região 222
Região Praia
Região 222

Ano de
Certificação
FCP/2012
FCP/2012
FCP/2012
FCP/2017
FCP/2017
FCP/2012
FCP/2017
FCP/2012
FCP/2018

Escola que atende
Anexo Maria Iracema
Anexo Vó Jovina
Não possui escola
EEIEF Rosa Braz
EEIEF Nicolau Noronha
Não possui escola
EEIEF Yara Guerra
Anexo Cercadão
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. 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.

1

Supervisão de Inclusão Étnico Racial e Territorial da Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia.
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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
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,
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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 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.
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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.
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).

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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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
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.
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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.
A pedagogia praticada nesse contexto deve ser conivente com esses aspectos enquanto
elementos fundamentais da formação cidadã, crítica e consciente. A Pretagogia3 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

Referencial Teórico Metodológico criado pela professora Doutora Sandra Haydée Petit e Geranilde Costa.
UFC.
3
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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 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)
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Com a implementação do currículo proposto pela BNCC estabelece procedimentos no
processo de ensino e aprendizagem que todos(as) os(as) estudantes precisam desenvolver 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
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,
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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 étnico-raciais
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;

•

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

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 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 Afro-Brasileira 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,
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•

•
•

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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06 - 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 educação, sendo os
indígenas objetos desse modelo de ensino, culminando num processo cruel de aculturação.

4

Para mais detalhes sobre ver NASCIMENTO (2006)
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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.
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
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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,

interculturalidade,

pluralidade,

territorialidade,

diversidade

bilinguismo,

cultural,

alteridade

afirmações
indígena,

identitárias,

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 assim um
público total de 1.594 (mil quinhentos e noventa e quatro) alunos, com 133 (cento e trinta e
três) professores e gestores6.

5

Após mudança de nomenclatura passou a ser denominado Conselho Estadual de Educação – CEE.
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.
6

41

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
EDEIEF
Cacique Antonio Ferreira Da Silva / Anexo Anacé

Jandaiguaba
Tabuleiro Grande

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
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).

7

Artesanatos e artefatos fabricados a partir de penas e elementos da fauna e flora local.
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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 Afro-Brasileira 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
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

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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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:
<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, Brasília, 25 de junho de 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,
Brasília, de 31 de dezembro de 2014, Seção 1, p. 85. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15619pcp00614&category_slug=maio-2014-pdf&Itemid=30192>.
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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.

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:
<https://drive.google.com/file/d/12ojtp44OIS9hoRpiS96nYbWenXQOYSl7/view>
Acessos em: 26 de nov. 2019.
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07 - 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

CATEGORIA

01 EEIEF João Carlos da M. e Silva

222

Campo/Assentamento

02 EEIEF Francisco Alves de Paiva

222

Campo/Assentamento

03 EEIEF Maria Guimarães Prata

222

Campo/Assentamento

04 EEIEF Pedro Moreira de Oliveira

222

Campo/Assentamento

05 EEIEF Manoel Pereira Marques

222

Campo/Assentamento

06 EEIEF N. Srª da Conceição

222

Campo/Assentamento

07 EEIEF Belo Monte

222

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 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.
47

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.

1. AS BASES DA CONSTRUÇÃO:
CURRÍCULO E SUJEITOS.
1.1.

CAMPO,

EDUCAÇÃO,

ESCOLA,

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).
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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.
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
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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
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,

50

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.
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
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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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:
▪

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.
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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 espaçotemporal 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.
▪

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).
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▪

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 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.
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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
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
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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 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.

Tabelas síntese da proposta curricular

a)
Diagnóstico

Educação infantil.

Eixos
integradores
Inventário da Valores
realidade e
culturais e
planejamento Práticas
pedagógico
comunitárias

Âmbito
de
experiências
Formação
Pessoal
e
Social

Campos
de Relação escola experiências
comunidade
O Eu, O Outro e Nós. Campo
experimental da
Corpo,
Gesto
e agroecologia
Movimentos.
Projetos:
Traços, Sons, Cores e Arte
Cultura
Formas.
Rádio
Agroecologia, Conhecimento Escuta,
Fala Escolar Jornal
trabalho e
de si e do
Pensamento
e Escolar
Horta Orgânica
técnicas
mundo
Imaginação.
Horto Medicinal
produtivas.
Espaços,
Tempos, Jardim Florido
Quantidades,
Relações
Transformações.
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e

b)

Fundamental I

Diagnóstico

Eixos integradores Componentes
Curriculares
Inventário da Valores culturais e Língua Portuguesa
realidade e
Práticas
Arte/Literatura
planejamento comunitárias
Língua Inglesa
pedagógico
Educação Física

Agroecologia,
trabalho e técnicas
produtivas.

c)
Diagnóstico

História
Geografia
Ensino Religioso
Ciências
Matemática

Relação escola comunidade
Campo
experimental
da
agroecologia
Projetos:
Arte
Cultura
Rádio
Escolar
Jornal
Escolar
Horta Orgânica
Horto Medicinal
Jardim Florido

Fundamental II com acréscimo de duas novas disciplinas.

Eixos integradores Componentes Curriculares

Inventário da Valores culturais e
realidade e
Práticas
planejamento comunitárias
pedagógico

Agroecologia,
trabalho e técnicas
produtivas.

Língua Portuguesa
Arte/Literatura
Língua Inglesa
Educação Física
História
Geografia
Ensino Religioso
Valores culturais e Práticas
comunitárias
Ciências
Matemática
Agroecologia, trabalho e
técnicas produtivas.

Relação escola comunidade
Campo
experimental da
agroecologia
Projetos:
Arte
Cultura
Rádio
Escolar
Jornal
Escolar
Horta Orgânica
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
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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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08 - 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.
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.
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
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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.
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.
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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."
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.
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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.
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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09 - ÁREA DE LINGUAGEM
9.1 - COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA
Adrianny Geni Ricco Knebel
Jéssica Santos Galdino
(...) a questão da transformação das práticas, métodos e conteúdos escolares
está em pauta desde que a escola deixou de ser, no plano do embate político,
ainda que não de fato, um privilégio de um segmento social para se tornar um
direito de todos. (BRITTO, 1997, p. 99)

Os processos de escolarização e de alfabetização sempre elegeram o ensino do “ler e do
escrever” como um de seus objetivos principais. Por esse motivo, o currículo escolar dedica um
tempo e um espaço específicos para o que se chama atualmente de “ensino de Língua
Portuguesa”, isto é, o ensino formal e planejado que tem como objetivo formar leitores e
produtores competentes de textos verbais e visuais, desde a Educação Infantil até o Ensino
Médio. O ensino de Língua Portuguesa encontra-se, então, organizado em torno de práticas e
atividades que procuram levar as crianças a se apropriarem, progressivamente, das capacidades
de compreender textos e de produzi-los em diferentes modalidades (escrita, oral, multimodal),
de forma crítica e contextualizada.
No Ciclo de Alfabetização, o ensino de Língua Portuguesa encontra-se geralmente
organizado em torno de quatro grandes eixos de ensino: (I) leitura de textos; (II) produção de
textos; (III) oralidade e (IV) análise linguística. Tais eixos são normalmente trabalhados de
forma inter-relacionada e em diferentes áreas do conhecimento. Nas aulas de outros
componentes curriculares, como de História, Matemática e Ciências, por exemplo, as crianças
leem e escrevem textos com diferentes objetivos comunicativos, de gêneros específicos:
calendários, gráficos, linha do tempo e relatórios, artigos científicos, entre outros. Por tal razão,
as diversas propostas curriculares contemporâneas têm defendido que o texto seja visto como a
principal unidade de ensino de Língua Portuguesa e os gêneros textuais como seus principais
objetos de ensino.
É pertinente considerar que o ensino da Língua Portuguesa passou por inúmeras
transformações. Antes, o processo de aprendizagem era uma sucessão de etapas como bem
configura os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Ler e escrever bem eram fatores
determinantes para estabelecer um resultado de aprendizagem. Os professores baseavam-se em
aspectos normativos e descritivos da língua, excluindo outros fatores externos à língua. Nesse
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contexto, a atividade de leitura, por exemplo, consistia apenas na decodificação da
materialidade linguística ou na compreensão dos sentidos construídos pelo autor.
Atualmente, a linguagem deixou de ser entendida como uma expressão do pensamento
e passou a ser vista como lugar de interação, de diálogo. Nessa perspectiva enunciativadiscursiva, os interlocutores constroem os sentidos no texto, identificando o seu objetivo
comunicativo, seu contexto de produção, sua alimentação temática, suas características
estruturantes e o estilo empregado. Além disso, eles também são capazes de produzir suas
próprias versões textuais de acordo com a sua necessidade comunicativa e atuante nesta ação.
O aluno passa a ser considerado sujeito ativo que constrói suas habilidades e
conhecimentos da linguagem oral e escrita em interação com os outros e com
a própria língua, objeto do conhecimento, em determinadas circunstâncias de
enunciação e no contexto das práticas discursivas do tempo e espaço em que
vive. (SOARES, 1998, p.59).

Desse modo, o ensino da língua passa a ser dar em um processo contínuo. Isso implica
afirmar que, ao entrar em contato com as suas dificuldades, o aluno passará a desenvolver
competências e habilidades diferentes ao longo dos anos. Surge uma nova concepção de
linguagem que considera o discurso como uma prática social. O aluno, então, passa a ser visto
como sujeito ativo e atuante, e não mais como reprodutor de modelos e passivo no momento de
ler e escutar.
Por essa razão, o ensino de Língua Portuguesa volta-se para reflexões sistemáticas sobre
a relação entre o oral e o escrito, para questões da variação linguística e aspectos da textualidade
(como a coesão e a coerência) e da normatividade (como algumas regularidades ortográficas).
Defende-se ainda, como um princípio pedagógico do ensino da Língua Portuguesa, que a
linguagem é o lugar da diversidade e da heterogeneidade de práticas culturais. Por isso, as
práticas escolares precisam ser sensíveis às diferenças culturais e linguísticas, utilizando-as a
favor da formação cidadã e de uma aprendizagem significativa da língua materna.
Dessa forma, para a construção do currículo dos anos finais da Língua Portuguesa do
município de Caucaia, contamos com a participação dos representantes das comunidades
indígena, quilombola e do campo, que contribuíram com a concepção de educação nos
diferentes povos que residem no nosso município, o que facilitou a visão da diversidade dos
alunos que estudam na rede municipal. Os indígenas consideram que:
Com a definição do papel social da escola surge e toma forma a categoria
escola indígena no Ceará, ou seja, distante de ser um modelo pronto,
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pedagogicamente definido e estruturado, alinhado com uma burocracia estatal,
a escola indígena é antes de tudo um apelo para a possibilidade de construção
de um modelo próprio e que reforce a identidade coletiva de um determinado
conjunto de sujeitos indígenas. Dessa forma se propõe projetos de escola
indígena, pois cada comunidade vai definir qual a forma e característica que a
sua escola deve possuir, e escolher politicamente qual o papel da escola
indígena para aquela comunidade. Esse é um dos principais desafios em se
pensar e estruturar uma política pública de atendimento a oferta de educação
escolar indígena, pois não se pode pensar de forma uniforme, não existe um
modelo pronto para ser implantando, ao contrário é necessária a abertura de
um diálogo respeitoso e sensível para que se possa chegar a essa definição. Um
fato que é posto de forma muito clara, e ficou evidente nos processos de
organização das escolas indígenas no Ceará, é que os indígenas querem o que
a escola pode oferecer, querem se empoderar da escola como instrumento de
luta, mas não nessa forma de escola que era posta. (LIMA, 2018, p.02-03)

Na visão quilombola, seus atos e costumes são intrínsecos ao processo de aprendizagem:
Os povos quilombolas são detentores de uma riquíssima biodiversidade natural
e cultural, são conhecedores do plantio de diversas culturas, de plantas com
grande poder medicinal, usada a gerações pelos seus antepassados e
preservadas por suas tradições. As rezadeiras destas comunidades transmitem
muitos saberes e orientações espirituais para as pessoas de forma a cuidar da
saúde física, emocional e espiritual. (SILVA, 2019 p.140).

E do campo:
A escola do Campo se desenvolve junto ao movimento por uma educação do
campo. Vinculam-se ao território, as organizações e os sujeitos do campo
(agricultores, pescadores, quilombolas, indígenas, extrativistas, assentados e
acampados). Ela nasce para garantir o direito à educação e desenvolver
propostas teóricas e práticas para a transformação da escola. A Escola do
Campo é promotora da identidade camponesa suas lutas, sonhos, valores. É
orgânica à cultura, à história e ao projeto dos trabalhadores (a) do campo – a
agroecologia. (SILVA, 2017, p. 9).

Eles quais contribuíram com a exposição de práticas e vivências específicas das suas
realidades e das escolas que fazem parte, para que haja o conhecimento e a inclusão de sugestões
metodológicas que contemplem todas as realidades existentes no município. Isso reflete o papel
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social da escola, a diversidade cultural existente e a prática de habilidades de três competências
gerais que são: autoconhecimento e o autocuidado; empatia e cooperação; e autonomia. Além
da oralidade, que sempre foi um aspecto presente nessas práticas sociais e esses grupos prezam
por ser uma forma ancestral de transmissão de saberes que perpetua até os dias atuais com
transformações positivas.
O componente Língua Portuguesa assegura a comunicação nas práticas sociais,
inclusive na escola. Portanto, acredita-se que uma proposta curricular deve estabelecer
objetivos de ensino e de aprendizagem claros propiciando a aprendizagem e a progressão dela
ao fim de cada período letivo. É de fundamental importância que o foco de uma proposta
curricular esteja nos objetivos de aprendizagem sobrepostos às discussões teóricas e às formas
de ensinar, isso porque é a função desse documento.
Nas práticas sociais, a língua é o instrumento (VIGOTSKY, 1999) que a assegura a
comunicação. Nesse sentido, é possível dizer que essa língua, em qualquer que seja o tamanho
de suas unidades linguísticas, “devem ser tomadas como condutas humanas” (BRONCKART,
1999, p. 13) e, enquanto tal, elas estão em harmonia com as demais linguagens que também
fazem parte do cotidiano do estudante e que devem ser entendidas numa perspectiva em que o
físico e o psíquico estejam em harmonia com o ambiente.
Quando se pensa a Língua Portuguesa na área de Linguagens, compreende-se que ela é
organizada semioticamente e renovada coletiva e individualmente. Na perspectiva enunciativodiscursiva, ela é “uma forma de ação interindividual orientada para uma finalidade específica:
um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes em uma sociedade,
nos distintos momentos de sua história.” (BRASIL; 1998, p. 20). É, portanto, a partir dessa
visão que se entende o grupo constitutivo da Área de linguagens: como um conjunto de
componentes que tem o maior papel - aquele de pensar e formar o ser humano em sua plenitude
enquanto um humano, um cientista, um profissional.
Pensar na organização do texto sobre o Componente Curricular Língua Portuguesa exige
uma estratégia que possa mostrar como ele se apresenta para melhor compreendê-lo. O início
são os campos de atuação que pela posição que se assume, nessa perspectiva é interessante a
escola entender a necessidade de ensinar o(a) estudante a interagir com seus pares nas diversas
práticas sociais, para que ele saiba lutar por seus direitos. Há cinco campos de atuação no Ensino
Fundamental, onde esses campos definem os gêneros textuais que se originam nas práticas de
linguagem. A saber:
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•

Campo de vida cotidiana – relativo à participação dos(as) estudantes em situações
próprias de leitura e atividades vivenciadas cotidianamente em diferentes espaços de
contexto social;

•

Campo artístico-literário – contempla a participação dos(as) estudantes em situação de
leitura, fruição e produção de textos literários e artísticos representativos da diversidade
cultural e linguística, de maneira significativa e crítica;

•

Campo das práticas de estudo e pesquisa – contempla o estudo e a pesquisa,
promovendo situações de leitura e escrita, possibilitando conhecer textos expositivos e
argumentativos, a linguagem e as práticas relacionadas ao estudo, à pesquisa e à
divulgação científica, favorecendo a aprendizagem dentro e fora da escola através da
compreensão dos interesses, atividades e procedimentos que movem as esferas
científicas, de divulgação científica escolar.

•

Campo da vida pública – relativo à participação em situação de leitura e escrita,
especialmente de textos das esferas jornalísticas, publicitária, política, jurídica e
reivindicatória, contemplando temas que impactam a cidadania e o exercício de direitos.

•

Campo jornalístico – midiático – qualifica a participação nas práticas relativas ao trato
com a informação e opinião. Propicia experiências que permitem desenvolver
sensibilidades que motivem o interesse pelos fatos que acontecem na comunidade, na
cidade e no mundo;

•

Campo atuação na vida pública – amplia e qualifica a participação dos(as) jovens nas
práticas relativas ao debate de ideias e à situação política e social. Envolve o domínio
de gêneros legais e o conhecimento dos canais competentes para questionamentos,
reclamações de direitos e denúncias de desrespeito e legislações e regulamentações e a
discussão de propostas e programas de interesse público no contexto de agremiações,
coletivos, movimentos e outras instâncias, e fóruns de discussões na escola, da
comunidade e da cidade.;
Para tanto, durante o Ensino Fundamental, essa área, em articulação com as competências

gerais da BNCC, deve assegurar aos estudantes o desenvolvimento de um conjunto de
competências específicas.
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Competências específicas de Linguagens para o Ensino Fundamental
•

Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de
natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da
realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais.

•

Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e linguísticas) em
diferentes campos da atividade humana para continuar aprendendo, ampliar suas
possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma
sociedade mais justa, democrática e inclusiva.

•

Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita),
corporal, visual, sonora e digital –, para se expressar e partilhar informações, experiências,
ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, à
resolução de conflitos e à cooperação.

•

Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e
promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em
âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente a questões do mundo
contemporâneo.

•

Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações
artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio
cultural da humanidade, bem como participar de práticas diversificadas, individuais e
coletivas, da produção artístico-cultural, com respeito à diversidade de saberes, identidades
e culturas.

•

Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica,
significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares), para se
comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver
problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos.
Devemos considerar além dessas competências listadas, o desafio a ser alcançado pelos

docentes das particularidades desafiadoras dos processos vivenciados pelas crianças ao saírem
da educação infantil e chegarem ao ensino fundamental. O processo de transição da educação
infantil para o ensino fundamental deve ser pautado nos princípios que orientam a formação
integral do humano. O brincar, o acolhimento, a mediação do professor e as linguagens são
fatores de reflexão sobre esse momento, principalmente quando falamos do fator acolhimento,
visto que na educação infantil a criança mantem uma relação mais próxima com o professor
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diferente do ensino fundamental. Os docentes devem, então, ter o cuidado de dar continuidade
não só aos conteúdos como também ao tratamento que os alunos estão acostumados com a
educação infantil.
A partir do que foi disposto no Documento Curricular Regional do Ceará (DCRC), foram
levadas em consideração as competências gerais e específicas da Língua Portuguesa como base
para a organização do currículo municipal que se deu pela divisão dos campos de atuação e
sugestões metodológicas inseridas para cada habilidade contida nos campos. Além disso,
dispomos três sugestões para cada habilidade, considerando as diferentes realidades das regiões
do nosso município, bem como a disponibilidade de recursos aos docentes facilitando dessa
maneira sua didática a agilizando o planejamento das atividades a serem realizadas em sala.
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LÍNGUA PORTUGUESA/CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO
ANO

CAMPOS
DEATUAÇÃO

CAMPO
6º, 7º ARTÍSTICOLITERÁRIO

PRÁTICAS DE
LINGUAGEM

Leitura

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Relação entre textos

ORIENTAÇÕES
METODOLÓGICAS
Promover o contato dos
discentes com textos literários e
não literários, impressos, orais,
ou virtuais, que circulam nos
mais
diferentes
suportes,
disponibilizando o acesso aos
diferentes gêneros ( notícias,
letras de músicas, crônicas,
entrevistas, entre outros), e
(EF67LP27) Analisar, entre os textos literários manifestações artísticas ( teatro,
e entre estes e outras manifestações artísticas música, cinema, etc.).
(como cinema, teatro, música, artes visuais
emidiáticas), referências explícitas ou Adaptar textos literários e, entre
implícitas a outros textos, quanto aos temas, estes, e outras manifestações
personagens e recursos literários e semióticos. artísticas, como cinema, teatro,
música,
artes
visuais
e
midiáticas, em teatro de
bonecos, teatro de sombras e/ou
vídeo.
HABILIDADES

Promover a leitura de textos
literários ( romances e poemas) a
fim de apresentá-los em um
evento artístico (sarau literário).
CAMPO
6º, 7º ARTÍSTICOLITERÁRIO

Leitura

Estratégias
de
apreciação e réplica

(EF67LP28) Ler, de forma autônoma, e
compreender — selecionando procedimentos e
leitura estratégias de leitura adequados a diferentes
objetivos e levando em conta características
dos gêneros e suportes —, romances infantojuvenis, contos populares, contos de terror,
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Promover a leitura de textos
literários ( romances e poemas) a
fim de apresentá-los em um
evento artístico (sarau literário).

lendas brasileiras, indígenas e africanas,
narrativas de aventuras, narrativas de enigma,
mitos, crônicas, autobiografias,histórias em
quadrinhos, mangás, poemas de forma livre e
fixa (como sonetos e cordéis), vídeo-poemas,
poemas visuais, dentre outros, expressando
avaliação sobreo texto lido e estabelecendo
preferências por gêneros, temas, autores.

Incentivar o sujeito à busca de
um gênero favorito através da
pesquisa em biblioteca ou na
internet, culminando em uma
Feira da Leitura, na qual o
gênero
escolhido
seja
apresentado em forma de
seminário.

Criar um grupo em ambiente
virtual
(página
no
Facebook/Instragram ou canal
no Youtube) para a troca de
textos literários, envolvendo as
temáticas discutidas em sala de
aula (Clube de Leitura).

CAMPO
6º, 7º ARTÍSTICOLITERÁRIO

Leitura

Reconstrução da textualidade
de efeiitos de sentidos
provocados pelos usos de
recursos
linguísticos
e
multissemióticos
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Adaptar textos literários em peça
teatral, levando o educando a
construir roteiros e em seguida
(EF67LP29) Identificar, em texto dramático,
incentivá-los a apresentar a peça
personagem, ato, cena, fala e indicações
teatral para toda comunidade
cênicas e a organização do texto: enredo,
escolar em uma culminância.
conflitos, ideias principais, pontos de vista,
universos de referência.
Reconstruir narrativas clássicas
em formato de vídeo, utilizando
recursos audiovisuais (celular,

filmadora),
para
posterior
apresentação em sala de aula.

CAMPO
6º, 7º ARTÍSTICOLITERÁRIO

Produção de textos

Construção da textualidade
Relação entre textos

(EF67LP30) Criar narrativas ficcionais, tais
como contos populares, contos de suspense,
mistério, terror, humor, narrativas de enigma,
crônicas, histórias em quadrinhos, dentre
outros, que utilizem cenários e personagens
realistas ou de fantasia, observando os
elementos da estrutura narrativa próprios ao
gênero pretendido, tais como enredo,
personagens,
tempo,
espaço
e
narrador,utilizando tempos verbais adequados
à narração de fatos passados, empregando
conhecimentos sobre diferentes modos de se
iniciar uma história e de inserir os discursos
direto e indireto.

Retextualizar o gênero histórias
em quadrinhos (HQ) em formato
de
teatro
de
sombras,
incentivando o discente a
produzir roteiros adaptados,
culminando
em
uma
apresentação do teatro para
comunidade escolar.
Apresentar o gênero causo,
identificando a estrutura da
narrativa,
levando
em
consideração os elementos
essenciais
da
narração:
personagens, enredo, tempo,
espaço e narrador.
Convidar um membro de uma
comunidade
indígena
do
município para uma roda de
conversa,
objetivando
a
contação de causos em seguida
fazer perguntas ao convidado, a
partir de perguntas elaboradas
pelos discentes em sala (roteiro
para entrevista).
Motivar os educandos a
transformar a entrevista feita
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com o represante indígena,
juntamente com as informações
dadas durante a contação dos
causos, em um gênero da esfera
narrativa (gênero memória). As
produções
textuais
desenvolvidas serão expostas
em um mural em sala de aula.
Adaptar as melhores produções
textuais da turma em um fanzine
para ser divulgado na biblioteca
da escola (Oficina de fanzine).

CAMPO
6º, 7º ARTÍSTICOLITERÁRIO

Produção de textos

Construção da textualidade
Relação entre textos
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(EF67LP31) Criar poemas compostos por
versos livres e de forma fixa (como quadras e
sonetos), uti- lizando recursos visuais,
semânticos e sonoros, tais como cadências,
ritmos e rimas, e poemas visuais e vídeopoemas, explorando asrelações entre imagem e
texto verbal, a distribuição da mancha gráfica
(poema visual) e outros recursos visuais e
sonoros.

Reunir os alunos em uma roda
para contar de forma oral suas
produções textuais, fazendo
adaptações quando necessário.
(Roda de histórias).
Promover em consonância com
o calendário escolar, utilizando
as datas comemorativas, leitura
de
poemas
diversos,
identificando a estrutura, para
em seguida propiciar aos
estudantes a produção de
poemas em seus diversos
formatos, garantindo que os
discentes tenham consolidado o
que é um soneto, rimas,

versificação,
entre
elementos do poema.

outros

Incentivar os educandos a
criarem os mais diversos tipos de
redes
sociais
(Facebook,
Instagram, Canal no Youtube,
Blog, entre outras), para
divulgação do concurso de
poema virtual, de forma que,
através dos “likes”, eleger o
melhor poema.

CAMPO
6º;7º;
ARTÍSTICO8º;9º
LITERÁRIO

Leitura

Apresentar o vídeo poema com o
recurso projetor.
Realizar um seminário voltado à
vida e ao momento histórico
vivido pelo autor tendo como
foco a identificação de sua
vivência na obra produzida. (A
obra pode ser dividida em
capítulos e cada um ser entregue
a uma equipe).

(EF69LP44) Inferir a presença de valores
sociais, culturais e humanos e de diferentes
visões de mundo, emtextos literários, e
Reconstrução das condições conhecendo nesses textos formas de
de produção, circulação e estabelecer múltiplos olhares sobre as
recepção, apreciação e réplica identidades, sociedades e culturas e
considerando a
Promover uma apresentação
autoria e o contexto social e histórico de sua artística na qual os alunos
produção.
deverão se caracterizar como
autores célebres da nossa
literatura, com a finalidade de
reconhecer a autoria e o contexto
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social e histórico
produção.

CAMPO
6º;7º;
ARTÍSTICO8º;9º
LITERÁRIO

Leitura

(EF69LP45) Posicionar-se criticamente em
relação a textos pertencentes a gêneros como
quarta-capa, programa (de teatro, dança,
exposição etc.), sinopse, resenha crítica,
comentário em blog/vlogcultural etc., para
Reconstrução das condições selecionar
obras
literárias
e
outras
de produção, circulação e manifestações artísticas (cinema, teatro,
recepção, apreciação e réplica exposições, espetáculos, CDs, DVDs etc.),
diferenciando as sequências descritivas e
avaliativas e reconhecendo-os como gêneros
que apoiam a escolha do livro ou produção
cultural e consultando-os no momento de fazer
escolhas, quando for o caso.

de

sua

Proporcionar um jogo de
identificação,
relacionando
imagens históricas com obras de
nossa literatura clássica para que
eles compreendam o contexto
social e histórico das obras
clássicas.
Organizar uma roda de leitura na
qual será distribuído textos do
gêneros como quarta-capa,
programa (de teatro, dança,
exposição etc.), sinopse, resenha
crítica, comentário em blog/vlog
cultural etc. Com a finalidade de
discutir o propósito de cada
gênero abordado.
Realizar uma exposição da
sequência
cronológica
de
sinopses de filmes em série,
como os filmes da Marvel com a
finalidade de identificar e
reconhecer os elementos do
gênero exposto.
Promover a produção de vídeos
de críticas a séries ou filmes.
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6º;7º; CAMPO
8º;9º ARTÍSTICOLITERÁRIO

CAMPO
6º;7º;
ARTÍSTICO8º;9º
LITERÁRIO

Leitura

Leitura

Reconstrução das condiçõesde (EF69LP46) Participar de práticas de
produção,
circulação
e compartilha- mento de leitura/recepção de
recepção Apreciação e réplica obras literárias/ mani- festações artísticas,
como rodas de leitura, clubes de leitura,
eventos de contação de histórias, de leituras
dramáticas, de apresenta- ções teatrais,
musicais e de filmes, cineclubes, festivais de
vídeo, saraus, slams, canais de booktubers,
redes sociais temáticas(deleitores, de cinéfilos,
demúsica etc.), dentre outros, tecendo, quando
possível, comentários de ordem estética e
afetiva e justificando suas apreciações,
escrevendo comentários e resenhas para
jornais, blogs e redes sociais e utilizando
formas de expressão de culturas juvenis, tais
como, vlogs e podcasts culturais (literatura,
cinema, teatro, música), playlists comentadas,
fanzines,e-zines, fanvídeos, fanclipes, posts em
fanpages, trailers honestos, vídeo-minuto,
dentre outras possibilidades de práticas de
apreciação e de manifestação da cultura de fãs.

Reconstrução da textualidade
e compreensão dos efeitos de
sentidos provocados pelos
usos de recursos linguísticos e
multissemióticos.
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(EF69LP47) Analisar, em textos narrativos
ficcionais, as diferentes formas de composição
próprias de cada gênero,os recursos coesivos
que constroem a passagem do tempo e
articulam suas partes, a escolha lexical típica
de cada gênero paraa caracterização dos
cenários e dos personagens e os efeitos de
sentido decorrentes dos tempos verbais, dos

Retextualizar o gênero histórias
em quadrinhos (HQ) em formato
de
teatro
de
sombras,
incentivando o discente a
produzir roteiros adaptados,
culminando
em
uma
apresentação do teatro para
comunidade escolar.
Fomentar a leitura de gêneros
multimodadis
(
vlogs
e
podcastsculturais , fanzines,ezines, fanvídeos, fanclipes,
vídeo-minuto).
em
sala,
utilzando recursos audivisuais,
pontuando as caraacterísticas
desses gêneros.
Proporcionar aos discentes a
criação de vídeos- minutos, que
retratem o cotidiano deles.
Promover, na escola, um
concurso de vídeo-minuto.
Realizar um seminário voltado à
vida e ao momento histórico
vivido pelo autor tendo como
foco a identificação de sua
vivência na obra produzida. (A
obra pode ser dividida em
capítulos e cada um ser entregue
a uma equipe).

tipos de discurso, dos verbos de enunciação e
das variedades linguísticas (no discurso direto,
se houver) empregados, identificando o enredo
e o foco narrativo e percebendo como se
estrutura a narrativa nos diferentes gêneros e os
efeitos de sentido decorrentes do foco narrativo
típico de cada gênero, da caracterização dos
espaços físico e psicológico e dos tempos
cronológico e psicológico, das diferentes vozes
no texto (do narrador, de personagens em
discurso direto e indireto), do uso de pontuação
expressiva, palavras e expressões conotativas e
processos figurativos e do uso de recursos
linguístico-gramaticais próprios a cada gênero
narrativo.

CAMPO
6º;7º;
ARTÍSTICO8º;9º
LITERÁRIO

Leitura

Reconstrução da textualidde e
compreensão dos efeitos de
sentidos provocados pelos
usos de recursos linguísticos e
multissemióticos.
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Promover uma apresentação
artística na qual os alunos
deverão se caracterizar como
autores célebres da nossa
literatura, com a finalidade de
reconhecer a autoria e o contexto
social e histórico de sua
produção.

Proporcionar um jogo de
identificação,
relacionando
imagens históricas com obras de
nossa literatura clássica para que
eles compreendam o contexto
social e histórico das obras
clássicas.
Reconhecer a importância do
engajamento na vida pública,
com o olhar crítico em relação à
política, para plena atuação
(EF69LP48) Interpretar, em poemas, efeitos
consciente e cidadã através de
produzidos pelo uso de recursos expressivos
atividade sobre propaganda
sonoros (estrofação, rimas, aliterações etc.),
política;
semânticos(figuras de linguagem, por
exemplo),
gráfico-espacial(distribuiçãoda
Ler poemas diversos com o
mancha gráfica no papel), imagens e sua
bjetivo
de
perceber
as
relação como texto verbal.
semelhanças e diferenças entre
eles percdbendo os elementos de
composição,
recursos
expressivos, semânticos, além

de refletir sobre os espaços de
circlação do gênero;

CAMPO
6º;7º;
ARTÍSTICO8º;9º
LITERÁRIO

Leitura

Adesão às práticas de leitura

Realizar a leitura interpretativa e
de fruição de sonetos de autores
variados.
Ter
acesso
às
informações biográficas de
autores e produzir material
escrito sobre o soneto e o poeta.
Promover a leitura de diferentes
paradidaticos, organizando um
clube de leitura, no qual os
educandos farão a leitura do
maior número de livros
possíveis durante o ano letivo.
(EF69LP49) Mostrar-se interessado e
Ao final de cada mês, os dicentes
envolvido pela leitura de livros de literatura e
apresentarão o livro lido para a
por outras produções culturais do campo e
turma em forma de seminário.
receptivo a textos que rompam com seu
universo de expectativas, que representem um
Proporcionar um momento de
desafio em relação às suas possibilidades atuais
socialização ( entre os alunos das
e suas experiências anteriores de leitura,
outras turmas), dos livros lidos
apoiando-se nas marcas linguísticas, em seu
durante o bimestre, em forma de
conhecimento sobre os gêneros e a temática e
teatro, dança , música.
nas orientações dadas pelo professor.
Explorar a leitura comparativa
para
mobilização
dos
conhecimentos sobre HQ's
reconhecendo os efeitos de
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CAMPO
6º;7º;
ARTÍSTICO8º;9º
LITERÁRIO

Produção de textos

sentido trazido pelos elementos
paratextuais do gibi.
Retomar as características de um
texto dramático escrito com o
objetivo de elaborar um
planejamento e uma adaptação
de um conto de fadas para o
teatro
compreendendo
a
(EF69LP50) Elaborar texto teatral, a partir da importância do planejamento
adaptação de romances, contos, mitos, para a produção escita;
narrativas de enigma e de aventura, novelas,
biografias romanceadas, crônicas, dentre
outros,
indicando
as
rubricas
para
Preparar esquetes e produzir as
caracterização do cenário, do espaço,
etapas de um ensaio. Refletir
do tempo; explicitando a caracterização física
sobre o trabalho em equipe, o
e psicológica dos personagense dos seus modos
respeito, a covivência a ética;
de ação; reconfigurando a inserção do discurso
direto e dos tipos de narrador; explicitando as
marcas de variação linguística (dialetos,
registrosejargões) e retextualizando o Realizar uma oficina de escrita,
tratamento da temática.
onde, primeiramente, há um
planejamento e em seguida a
produção textual. Por fim, a
revisão se faz necessária para
que os textos possam ser
expostos.

Relação entre textos
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6º;7º; CAMPO
8º;9º ARTÍSTICOLITERÁRIO

Produção de textos

Consideração das condições
de produção
Estratégias de produção:
planejamento,textualização e
revisão/
condição

(EF69LP51) Engajar-se ativamente nos
processos de planejamento, textualização,
revisão/ edição e reescrita, tendo em vista as
restrições temáticas, composicionais e
estilísticas dos textos pretendidos e as
configurações da situação de produção–o leitor
pretendido,o suporte,o contexto de circulação
do texto, as inalidades etc. – e considerando a
imaginação, a estesia e a verossimilhança
próprias ao texto literário.

Assisitir um video sobre a lenda
do Saci e produzir um texto
retextualiando
essa
figura
mitológica retirano-a do seu
conceito original e inserindo na
rotina do aluno;
Escrever um conto popular e
fazer uma avaliação entre pares,
possibilitando assim o auxílio
mútuo quanto aos critérios
preestabelecidos pelo professor;
Planejar a produção de um conto
popular focando nos elementos
composicionais do gênero com a
intenção de iniciar uma
produção
com
elementos
preestabelecidos e coerentes
com o gênero estipulado.

CAMPO
6º;7º;
ARTÍSTICO8º;9º
LITERÁRIO

Oralidade

(EF69LP52) Representar cenas ou textos
dramáticos,considerando, na caracterização
dos personagens, os aspectos linguísticos e
paralinguísticos
das
falas
(timbreetomdevoz,pausasehesitações,
entonação e expressividade,variedades e
registros linguísticos), os gestos e os
deslocamentos no espaço cênico, o figurino ea
maquiagem e elaborando as rubricas indicadas
pelo autor por meio do cenário, da trilha sonora
e da exploração dos modos de interpretação.

Produção de textos orais
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Analisar peças ou fragmentos de
peças teatrais com o intuito de
perceber os efeito de sentidos
decorrentes do uso de recursos
linguístico-discursivos
na
oralidade.
Representar cenas ou textos
dramáticos, considerando, na
caracterização dos personagens,

os aspectos linguísticos
paralinguísticos das falas.

e

Promover projetos literários que
visem adaptação de obras
existentes na biblioteca em
peças de teatro a serem expostas
em momentos de culminância na
escola.

CAMPO
6º;7º;
ARTÍSTICO8º;9º
LITERÁRIO

Oralidade

(EF69LP53)Ler em voz alta textos literários
diversos
– como contos de amor, de humor, de suspense,
de terror; crônicas líricas, humorísticas,
críticas; bem como leituras orais capituladas
(compartilhadas ou não com o professor) de
livros de maior extensão, como romances,
narrativas de enigma, narrativas de aventura,
literatura infantojuvenil, – contar/recontar
histórias tanto da tradição oral (causos, contos
de es- perteza,contosdeanimais, contos de
amor,contos
de encantamento, piadas, dentre outros) quanto
da tradição literária escrita, expressando
acompreensão e interpretação do texto por
meio de uma leitura ou fala expressiva e
fluente, que respeite o ritmo, as pausas, as
hesitações, a entonação indicados tanto pela
pontuação quanto por outros recursos gráficoeditoriais, como negritos, itálicos, caixa-alta,
ilustrações etc., gravando essa leitura ou esse
conto/ reconto, seja para análise posterior, seja

Produção de textos orais
Oralização
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Promover a leitura, em voz alta
na sala de aula, de textos
literários diversos – como contos
de amor, de humor, de suspense,
de terror; crônicas líricas,
humorísticas, críticas; bem
como leituras orais capituladas
(compartilhadas ou não com o
professor) de livros de maior
extensão, como romances,
narrativas de enigma, narrativas
de
aventura,
literatura
infantojuvenil, – contar/recontar
histórias tanto da tradição oral
(causos, contos de esperteza,
contos de animais, contos de
amor e etc.
Compartilhar
histórias
da
comunidade em um “ciclo de
oralidade”, mantendo antigas

CAMPO
6º;7º;
ARTÍSTICO8º;9º
LITERÁRIO

para produção de audiobooks de textos
literários diversos ou de podcasts de leituras
dramáticas com ou sem efeitos especiais e ler
e/ou declamar poemas diversos, tanto de forma
livre quanto de forma fixa (como quadras,
sonetos, liras, haicais etc.), empregan- do os
recursos linguísticos, paralinguísticos e
cinésicos necessários aos efeitos de sentido
pretendidos, como o ritmo e a entonação, o emprego de pausas e prolon- gamentos, o tom e o
timbre vocais, bemcomo eventuais recursos de
gestualidade e pantomima que convenham ao
gênero poético e à situa- ção de
compartilhamento em questão.
(EF69LP54) Analisar os efeitos de sentido
decorrentes da interação entr eos elementos
linguísticos e os recursos paralinguísticos e
cinésicos, como asvariações no ritmo, a
smodulações no tom de voz, as pausas, as
manipulações do estrato sonoro da linguagem,
obtidos por meio da estrofação, das rimas e de
Recursos
linguísticos
e
figuras de linguagem como as aliterações, as
Análise
semióticos que operam nos
assonâncias, as onomatopeias, dentre outras, a
linguística/semiótica textos
pertencentes
aos
postura corporal e a gestualidade, na
gêneros literários
declamação de poemas, apresentações
musicais e teatrais, tanto em gêneros em prosa
quanto nos gêneros poéticos, os efeitos de
sentido decorrentes do emprego de figuras de
linguagem, tais como comparação, metáfora,
personificação,
metonímia,
hipérbole,
eufemismo, ironia, paradoxo e antítese e os
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tradições típicas
indígena.

da

cultura

Desenvolver a oralidade a partir
da apresentação de: causos,
lendas, textos humorísticos,
como a piada, entre outros.

Promover a análise de uma peça
teatral, através de uma ficha
técnica previamente elaborada,
focando o reconhecimento de
recursos paralinguísticos e
cinésicos, como as variações no
ritmo, as modulações no tom de
voz, as pausas, as manipulações
do estrato sonoro da linguagem,
obtidos por meio da estrofação,
das rimas e de figuras de
linguagem, como as aliterações,
as
assonâncias,
as
onomatopeias, dentre outras,
como a postura corporal e a
gestualidade.

efeitos de sentido decorrentes do emprego de
palavras e expressões denotativas e conotativas
(adjetivos, locuções adjetivas, orações
subordinadas adjetivasetc.), que funcionam
como modificadores,percebendo sua função
nacaracterização dos espaços, tempos,
personagens e ações próprios de cada gênero
narrativo.

CAMPO
6º;7º;
ARTÍSTICO8º;9º
LITERÁRIO

Proporcionar a produção textual
e a apresentação de esquetes
com efeito de analisar os efeitos
de sentido decorrentes da
interação entre os elementos
linguísticos e os recursos
paralinguísticos e cinésicos.

Caracterizar personagens e
espaços por meio de adjetivação
em um mito para, comparando
posteriormente co o texto
original, perceber os efeitos de
sentido produzidos pela escolha
dos adjetivos.
Apresentar
a
expressão
"variação
linguística"
e
perguntar o que os alunos sabem
ou entendem sobre isso. (É
importante que o professor
conheça realmente o conceito de
variedade
linguística).
(EF69LP55) Reconhecer as variedades da
Apresentar a ideia de que uma
língua falada,o conceito de norma-padrão e o
mesma língua pode ser falada
de preconceito linguístico.
com particularidades típicas de
uma região e/ou contextos
diferentes.

Análise
Variação linguística
linguística/semiótica

Apresentar o filme "O Auto da
Compadecida". Advertir os
alunos de que devem ficar
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atentos à maneira que cada
personagem fala. Em seguida, o
professor trará trechos de
diálogos retirados do filme, a
fim de apresentar aos alunos e
explorar todos os recursos
linguísticos
que
podem
proporcionar.
Solicitar aos alunos a seleção de
algumas frases e a comparação
com
a
própria
fala,
reescrevendo,
caso
haja
diferença, como eles falariam
tais frases. Ao final, essas
atividades podem ser utilizadas
para explorar o quanto a
linguagem está intrínseca ao
contexto no qual a fala está
inserida e o quanto uma mesma
língua pode ser expressa de
maneira diferente, dependendo
do falante e da região a qual o
mesmo está inserido. O
professor deverá falar da
importância
da
linguagem
formal no que se refere à escrita,
mas derrubar qualquer sombra
de
preconceito
linguístico
quanto à fala do outro
independente do contexto social,
econômico, intelectual etc.
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Entregar aos alunos frases
prontas dos mais variados
contextos e regiões possíveis
(impressas, por meio de slide ou
copiando no quadro) e discutir as
diferenças nas falas com os
alunos. Pedir para que eles
façam uma seleção das frases
que se aproximam do seu
contexto e do seu modo de falar.
Ao final, o professor deverá falar
da importância da linguagem
formal no que se refere à escrita,
mas
eliminar
qualquer
existência
de
preconceito
linguístico quanto à fala do
outro, independente do contexto
social, econômico, intelectual
etc.
Pedir para que os alunos façam
uma pequena apresentação
teatral,
usando
como
pressuposto essas falas. Dividir a
turma em 4 grupos: 1. linguagem
formal, 2. linguagem do interior,
3. linguagem das comunidades,
4. linguagem dos jovens
urbanos.
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Realizar uma competição entre
equipes mostrando diversas
propagandas que dialogam com
textos literários e não literários
para então desenvolverem a
capacidade de relacionar textos
diversos, identificando um
intertexto.

CAMPO
8º, 9º ARTÍSTICOLITERÁRIO

8º, 9º

Leitura

Leitura

(EF89LP32) Analisar os efeitos de sentido
decorrentes do uso de mecanismos de
intertextualidade
(referências,
alusões,
retomadas) entre os textos literários, entre
esses textos literários e outras manifestações
artísticas (cinema, teatro, artes visuais e
midiáticas, música), quanto aos temas,
personagens,estilos,autores etc., e entre o texto
original e paródias, paráfrases, pastiches,
trailer honesto, vídeos-minuto, vidding, dentre
outros.

Relação entre textos

Estratégias de leitura
Apreciação e réplica

Promover um “baladão” com
músicas
que
contenham
referências implícitas a textos
literários e solicitar que eles
identifiquem os trechs que
fazem essa referência.

Incentivar a pesquisa através de
apresentações em sala de aula
que possam trazer o texto
original e paródias, paráfrases,
pastiches,
trailer
honesto,
vídeos-minuto, vidding, dentre
outros com intuito de identificar
o inter texto.

(EF89LP33) Ler, de forma autônoma,e Promover uma roda de leitura na
compreender selecionando procedimentos e qual cada participante lerá uma
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CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

CAMPO
8º, 9º ARTÍSTICOLITERÁRIO

estratégias de leitura adequados a diferentes
objetivos e levando em conta características
dos gêneros e suportes romances, contos,
contemporâneos,
minicontos,
fábulas
contemporâneas, romances juvenis, biografias
romanceadas, novelas, crônicas visuais,
narrativas de ficção científica, narrativas de
suspense, poemas de forma livre e fixa (como
haicai), poema concreto, ciberpoema, dentre
outros, expressando avaliaçãosobre o texto lido
e estabelecendo preferências por gêneros,
temas, autores.

Leitura

Reconstruçãoda textualidade e
compreensãodos efeitos de
sentidos provocados pelos
usos de recursos linguísticos e
multissemióticos

(EF89LP34) Analisar a orga- nização de texto
dramático apresentado em teatro, tele- visão,
cinema, identificando e percebendo os sentidos
decorrentes dos recursos linguísticos e
semióticos que sustentam sua realização como
peça teatral, novela, filme etc.

narrativa curta com o intuito de
comentar seu aspecto estético.
Incentivar a leitura autônoma
através de uma premiação para
os melhores leitores que se
destacam na biblioteca.
Desenvolver o “dia D da
leitura”. Um dia destinado a
leitura autônoma com intuito de
perceber a descoberta do gênero
favorito de cada aluno.
Proporcionar uma aula de campo
num teatro ou num cinema com
intuito de analisar a organização
de texto dramático apresentado.

Reconhecer
os
recursos
linguísticos e semióticos que
sustentam sua realização como
peça teatral, novela, filme
através de uma adaptação em
uma peça teatral a ser
apresentada em sala de aula.

Elaborar uma ficha técnica que
será dada aos alunos para
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identificação e análise de
recursos
linguísticos
e
semióticos que sustentam sua
realização como peça teatral,
novela, filme etc.
Realizar a leitura de diferentes
gêneros da esfera narrativa (
contos, fábulas, crônicas) ,
indentificando a estrutura , bem
como os elementos que a
compõe
(
narrrador,
personagens, tempo, espaço,
enredo).

CAMPO
8º, 9º ARTÍSTICOLITERÁRIO

Leitura

Reconstruçãoda textualidade e
compreensãodos efeitos de
sentidos provocados pelos
usos de recursos linguísticos e
multissemióticos

CAMPO
8º, 9º ARTÍSTICOLITERÁRIO

Produção de textos

Construção da textualidade
88

(EF89LP34) Analisar a organização de texto
dramático apresentado em teatro, televisão,
Apresnetar a origem do teatro,
cinema, identificando e percebendo os sentidos
comparando às formas atuais de
decorrentes dos recursos linguísticos e
encenação;
semióticos que sustentam sua realização como
peça teatral, novela, filme etc.
Conhecer um texto dramático e
identificar o rotero técnico do
texto teatral; distinguir quadro,
pauta e cena; cmpreender a
intertextualidade entre textos
literários
e
manifestações
artísticas.

(EF89LP35) Criar contos ou crônicas (em Aproveitar a semana do
especial, líricas),crônicas visuais, minicontos, "Halloween" e desenvolver um
narrativas de aventura e de ficção científica, projeto de escrita e reescrita de

dentre outros, com temáticas próprias ao
gênero, usando osconhecimentos sobre os
constituintes estruturais e recursos expressivos
típicos dos gêneros narrativos pretendidos, e,
no caso de produção em grupo, ferramentas de
escrita colaborativa.

lendas urbanas que podem ser
apresentados em forma de
seminário ou peça teatral para
toda a escola.
Promover a criação de contos ou
crônicas, (em especial, líricas),
crônicas visuais, minicontos,
narrativas de aventura e de
ficção científica, dentre outros
para que sejam selecionados e
publicados em um folhetim
literário a ser distribuído para
comunidade escolar.
Criar contos ou crônicas (em
especial,
líricas),
crônicas
visuais, minicontos, narrativas
de aventura e de ficção
científica, dentre outros e
proporcionar uma exposição no
formato de “workshop” para ser
dividido com a comunidade
escolar.

CAMPO
8º, 9º ARTÍSTICOLITERÁRIO

Produção de textos

(EF89LP36) Parodiar poemas conhecidos da Desenvolver o “Museu da
literatura ecriar textos em versos (como Palavra” no qual o discente
poemas concretos, ciberpoemas, haicais, liras, poderá
parodiar
poemas

Relação entre textos
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microrroteiros, lambe-lambes e outros tipos de
poemas), ex- plorando o uso de recursos
sonoros
e
semânticos
(como
figurasdelinguagemejogosde
palavras)
e
visuais (como relações entre imagem e texto
verbaledistribuiçãodamancha gráfica), de
forma a propiciar diferentes efeitos desentido.

ANO

CAMPOS
DEATUAÇÃO

PRÁTICAS DE
LINGUAGEM

OBJETOS DE
CONHECIMENTO
90

HABILIDADES

conhecidos da literatura e criar
textos em versos (como poemas
concretos, ciberpoemas, haicais,
liras, microrroteiros, lambelambes e outros tipos de
poemas), explorando o uso de
recursos sonoros e semânticos
(como figuras de linguagem e
jogos de palavras) e visuais
(como relações entre imagem e
texto verbal e distribuição da
mancha gráfica), de forma a
propiciar diferentes efeitos de
sentido.
Criar um “Instagram” com o
objetivo de realizar um concurso
de ciberpoema que será
selecionado pela quantidade de
curtidas e visualizações e
explicar a importância da
divulgação de uma obra e como
ela influencia a vida da
sociedade.
Promover uma oficina de poesia
através da produção de paródias
de textos clássicos com a
finalidade de fazer uma
exposição na escola.
ORIENTAÇÕES
METODOLÓGICAS

Ler e analisar a notícia
jornalística quanto ao
título do texto

6º

CAMPO
JORNALÍSTICO/ Leitura
MIDIÁTICO

6º

CAMPO
JORNALÍSTICO/ Leitura
MIDIÁTICO

Reconstrução do contexto
de produção, circulação e
recepção
de
textos.
Caracterização do campo
jornalísticoe
relaçãoentreosgêneros
em circulação, mídias e
práticas da cultura digital

Apresentar vários relatos
de fatos da Notícia
Jornalística
e
correlacionar a temática
entre eles e em seguida, o
tema é os diferentes graus
de
parcialidade
/
imparcialidade nos textos.

(EF06LP01) Reconhecer a impossibilidade de uma
neutralidade absoluta no relato de fatos e identificar
diferentes graus de parciali- dade/ imparcialidade
dados pelo recorte feito e pelos efeitos de sentido
advindos de escolhas feitas pelo autor,de forma a poder
desenvol- ver uma atitude crítica frente aos textos
jornalísticos e tornar-se consciente das escolhas feitas
enquanto produtor de textos.
Pesquisar e ler várias
notícias jornalísticas e
desenvolver debates em
sala de aula , ampliando a
criticidade e a interação
entre os sujeitos da
enunciação linguística .
Apresentar um varal de
Charges e outro de
Reconstruçãodo contexto
Notícias Jornalísticas que
de produção,circulação e
tenham relação de sentido
recepção detextos
(EF06LP02) Estabelecer relação entre os diferentes entre os textos. Logo em
Caracterização do campo
gêneros jornalísticos, com- preendendo a centralidade seguida, despertar o olhar
jornalísticoe
danotícia.
para a identificação da
relaçãoentreos gêneros em
relação de sentido entre o
circulação, mídias e
texto de linguagem não
práticas da cultura digital.
verbal e o texto de
linguagem verbal.
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Pesquisar e apresentar
algumas Charges para a
compreensão da estrutura
composicional do texto,
ampliando
o
conhecimento
sobre
gêneros
textuais
de
linguagem não verbal ou
mista, para uma análise de
comparação
e
de
percepção semiótica nos
textos e o efeito de sentido
gerador da ironia, humor e
crítica.
Desenvolver um jornal
mural na escola com os
gêneros
jornalísticos:
charges, noticias, cartuns
...
produzidos
pelos
alunos e motivar à leitura
e apreciação da autoria
dos textos no espaço
escolar.

CAMPO
6º, 7º JORNALÍSTICO/ Leitura
MIDIÁTICO

Reconstruçãodo contexto (EF67LP01) Analisar a estru-tura e funcionamento dos Pesquisar e apresentar
deprodução,circulação e hiperlinks em textos noti- ciosos publicados na Web e alguns gêneros textuais
recepção
detextos vislumbrar possibilidades de uma escrita hipertextual. que circulam nas redes
92

Caracterização
do
campo
jornalísticoe
relaçãoentreos gêneros
em circula- ção, mídias e
práticas da cultura digital

sociais:
Facebook,
YouTube,
WhatsApp,Messenger,W
eChat
,
Instagram,QQ,Qzone, Tik
Tok,
Twitter
para
compreender
a
pluralidade de sentido que
há no espaço virtual e
refletir sobre o mundo que
vivemos.
Fazer
exposição
de
notícia jornalística ou
gênero
midiático,
identificando
os
hiperlinks que ampliam a
construção de sentido das
informações que estão
dispostas no texto.
Despertar
significativamente
a
leitura
de
gêneros
jornalísticos digitais que
circulam na sociedade
para que compreendam a
estrutura
e
o
funcionamento dos textos
durante a interação de
sentido
quanto
ao
discurso midiático .
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Leitura e análise do
gênero
textual
fotorreportagem.
Observar as fotografias e
as legendas ou pequenas
notas de esclarecimento
no texto.

CAMPO
6º, 7º JORNALÍSTICO/ Leitura
MIDIÁTICO

(EF67LP02) Explorar o espa-ço reservado ao leitor nos
jornais, revistas, impressos eon-line, sites noticiosos
etc., destacando notícias, fotor- reportagens,
entrevistas, charges, assuntos, temas, debates em foco,
posicio- nando-se de maneira ética e respeitosa frente
a esses textos eopiniões aelesrela- cionadas, e publicar
notícias,notas jornalísticas, fotorre- portagem de
interesse geral nesses espaços do leitor.

Apreciação eréplica

Levar jornais para sala de
aula e favorecer a
observação desse suporte
e dos textos que estão
circulando nele. Propor
recortes dos textos que
circulam nele e proponha
um cardápio jornalístico,
apresentando a função
social e a estrutura de cada
um.
Ler charges, cartuns,
tirinhas e trabalhar os
temas e as intenções de
sentido que há nos textos
no jornal. E inserir ou
ampliar a criticidade dos
alunos quanto aos temas
desenvolvidos em textos
informativos e opinativos.
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Realizar aeitura oral e
coletiva de uma notícia de
esportes online com sua
versão impressa e as
compare na percepção
temática e observando as
relações referencias.

CAMPO
6º, 7º JORNALÍSTICO/ Leitura
MIDIÁTICO

Apresente textos que
abordam o mesmo tema ,
mas em gêneros textuais
diferentes . Proporcionar
(EF67LP03) Comparar informações sobre um mesmo diante deles uma atenção
fato divulgadas em diferentes veículos e principal para identificar
mídias,analisando e avaliando a confiabilidade.
as semelhanças e as
diferenças.

Relação entretextos

Apresente
vários
comentários de um fato
que circula na mídia ou
nas redes sociais que
respeite a ética e que não
viole os direitos humanos
, explorando a leitura
crítica e comparando a
diversidade de opinião
que há sobre os textos.

6º, 7º

CAMPO

Propor atividades com
gêneros textuais inseridos

Leitura
95

JORNALÍSTICO/
MIDIÁTICO

Estratégia de leitura (EF67LP04) Distinguir, em segmentos descontínuos na sociedade para análise
Distin- ção de fato e de textos, fato daopinião enunciada em relação do tema e a posição ética
opinião
aessemesmofato.
e crítica do tema,
apresentando
a
informação e a opinião
como
estratégias
importantes
para
a
compreensão do texto.
Propor atividades de
leitura em que o texto está
recortado em partes e que
o aluno estabelecerá
relação
de
sentido
fazendo a organização
lógica de encadeamento
de ideias.
Explorar
o
texto
argumentativo do gênero
textual artigo de opinião e
motivar a análise da
diferença entre fato e
opinião.
Também
,
observar as diferenças de
tratamento de opinião que
há neles.

6º, 7º CAMPO

Leitura

Estratégia de leitura: (EF67LP05) Identificar e avaliar teses/opiniões/ Organize um espaço na
identificaçãode teses e posicionamentos explícitos eargumentos em textos escola para desenvolver
96

JORNALÍSTICO/
MIDIÁTICO

argumentos
eréplica

Apreciação argumentativos (carta de leitor, comentário, artigo de atividade
Roda
de
opinião, resenha crítica etc.), manifestando Notícias . Antes dessa
concordânciaou discordância.
organização , elabore
atividades de escuta das
notícias que circulam na
mídia , favorecendo
ampliar os conhecimentos
prévios e acessibilidade
de todos nessa atividade.
Logo em seguida ,
socialize com a turma
sobre
o
que
eles
conseguiram pesquisar e
entre na roda de leitura
fazendo com que todos e
todas
participem
da
leitura coletiva e estimule
a opinião deles sobre os
fatos que estão circulando
e gerando informação
Crie um varal de Notícias
ou crônicas jornalísticas
que circulam no jornal da
cidade. Compare com
textos que circulam na
comunidade
e
faça
comparação sobre a
intenção do autor e o
estilo do texto. organize a
atividade para que todos
participem de forma
97

produtiva e significativa .
Planejando de forma
equitativa.

CAMPO
6º, 7º JORNALÍSTICO/ Leitura
MIDIÁTICO

Proponha pesquisa na
internet para a seleção de
algumas notícias por meio
de hiperlinks para realizar
a leitura e ampliar o
assunto
quandonexigir
mais
informações
.
Explique a importância de
estabelecer conhecimento
sobre esses recursos que
existem e que ajuda
durante
a
pesquisa.
Também explorem os
comentários realizados
sobre as notícias pelos
seus leitores . Assim, criase um outro meio de
diálogo e uma nova
maneira de perceber a
notícia também . O
planejamento tem que
favorecer a todos com
equidade e igualdade.
Jornal favorecendo a
pesquisa ou a leitura do
(EF67LP06) Identificar os efeitos de sentido provotexto para os alunos. A
cados pela seleção lexical, topicalização de elementos
sugestão de um site para

Efeitos desentido
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eseleção e hierarquização de informações, uso de 3ª trabalhar
a
Resenha
pessoa etc.
Crítica poderá ser do site
jornalopção.com.br para a
produção dar aliviadora
de leitura. Há uma
Resenha interessante que
aborda sobre Machado de
Assis “ O Romance sobre
Machado de Assis sugere
nada como o passado para
não entender o presente”.
Essa atividade poderá ser
abordada
de
varios
momentos de interação
significativa como o
conhecimento do autor e
suas obras. Também
poderá
analisar
os
recursos persuasivos que
podem está favoráveis e
desfavoráveis no discurso
argumentativo. Observar
as escolhas lexicais e as
construções metafóricas
no texto e principalmente
perceber seus efeitos de
sentido.
Apresentar m batismo
literário de um autor
brasileiro e decore bem o
espaço literário para que
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os alunos vivenciem
práticas de letramento!
Leituras de textos do autor
e produções que tenham a
ver com o momento de
interação com o livro.
Faça comentário da obra e
de
sua
organização
temática , opinião ,
elaboração do título,
escolhas
lexicais,
construções metafóricas ,
a
explicitação
ou
ocultação de fontes de
informação e percepção
dos efeitos de sentido.
Logo em seguida, poderá
fazer uma Tesenha crítica
do
livro
para
ser
publicado em um jornal.
Promover leituras do
gênero textual editorial e
promover análise temática
de posição de opinião
diante dos jornais que são
destaques na sociedade.
Apresentar o propósito
comunicativo e a função
do social desse gênero
jornalístico.
Atribuir
sentido diante de teses e
100

CAMPO
6º, 7º JORNALÍSTICO/ Leitura
MIDIÁTICO

argumentos, apreciação e
réplica e identificar o uso
de recursos persuasivos
em textos argumentativos.
Fazer
leituras
dos
comentários de textos que
circulam na internet e
fazer uma análise do tema
e dos comentários que
concordam e discordam
do que está sendo
comentado. Logo em
seguida, promova debates
e faça uma reflexão sobre
as possibilidades de
(EF67LP07) Identificar ouso de recursospersuasivos opinião durante essa
em
textos
argumentativos
diversos
(como atividade.
aelaboraçãodo título, escolhas lexicais, construções
metafóricas, a explicitação ou a ocultação de fontes Proporcionar leitura de
deinformação) e perceber seus efeitos de sentido.
textos que abordam o
preconceito, o descaso ...
temas polêmicos para que
o aluno se posicione
quanto ao tema e que
manifeste a opinião diante
dos fatos ocorridos e que
esses textos circulam na
internet e que as pessoas
dão as suas opiniões e
geram efeito de sentido

Efeitos desentido
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CAMPO
6º, 7º JORNALÍSTICO/ Leitura
MIDIÁTICO

Ler charges , cartuns e
analisar as semelhanças e
as diferenças nos textos.
Logo em seguida ,
compreender os recursos
de
sentido
combina
opinião , humor e a ironia.
Leve para a leitura com os
alunos, o gênero textual
Meme
e
planeje
atividades de apreensão
dos sentidos globais do
texto e os efeitos de
sentido.Também explore
formas de apresentação
linguística
/
multissemiótica de humor
e da crítica e a
importância da construção
do sentido que transborda
nas redes sócias.

(EF67LP08) Identificar os efeitos de sentido devidos à
escolha de imagens estáticas, sequenciação ou
sobreposição de imagens, definição de figura/fundo,
Efeitos
de
sentido ângulo, profundidade e foco,cores/tonalidades, relação
Exploração da multisse- com o escrito (relações de
miose
reiteração, complementação ouoposição) etc. em notícias, reportagens, fotorre- portagens, foto-denúncias,
memes, gifs, anúncios publicitários e propagandas
Levar os gêneros textuais
publicados em jornais, revis- tas, sites na internet etc.
da mídia que circulam
com a estrutura de
imagem estática, uma
sobreposição de imagens,
cores ..etc. e tentar
explorar um mundo de
seniores
para
a
compreensão do autor do
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texto.
Apontar
as
diferenças
e
as
semelhanças
que
favorecem
uma
linguística híbrida e de
pluralidade de sentidos.

CAMPO
6º, 7º JORNALÍSTICO/ Produção detextos
MIDIÁTICO

Ler e compreender a
linguagem
publicitária
através
do
gênero
Propaganda publicados
em jornais, revistas ou
sites na internet.
Realizar atividade de
planejamento da produção
da notícia em um quadro a
ser preenchido pelos
alunos com as seguintes
informações: quem lerá o
texto (colegas da escola,
pais, comunidade?), onde
a notícia será veiculada
(jornal escolar, blog, rádio
escolar, podcast?); qual
fato será noticiado;

(EF67LP09) Planejar notícia impressa e para
circulação em outras mídias (rádio ou TV/vídeo), tendo
emvista as condições de produção, do texto – objetivo,
leitores/es- pectadores, veículos e mídia de circulação
etc. –, a partir da escolha do fato a ser noticiado (de
relevância para aturma, escola ou comuni- dade), do
Estratégias
de
levantamento de dadoseinformações sobre o fato – que
produção:planejamentode
pode envolver entrevistas com envolvidos ou com
textos informativos
especialistas, con- sultas a fontes, análise de
documentos, cobertura de eventos etc.–, do registro
dessas informações e dados, da escolha de fotos ou
ima- gens a produzir ou a utilizar etc. e a previsão de Construir uma pauta de
uma estrutura hipertextual (no caso de publicação em construção
das
sites ou blogs noticiosos).
informações necessárias
para a escrita da notícia
leando em consideração:
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o tema da notícia que será
produzida, o entrevistado,
o acesso ao entrevistado, a
forma de captação da
entrevista (oral ou escrita,
gravada,
filmada,
webconferência, ...), o
evento a ser coberto (onde
e quando ocorrerá, como
ter acesso a esse evento),
o materia a ser utilizado
para a construção dessas
informações (smatphone,
filmadora, bloco para
anotações, ...).

CAMPO
6º, 7º JORNALÍSTICO/ Produção detextos
MIDIÁTICO

Textualização,
tendo em
vista suas
condições de
produção, as
características

(EF67LP10) Produzir notíciaimpressa tendo em vista
características do gênero
— título ou manchete com verbo no tempo presente,
linha fina (opcional), lide, progressão dada pela ordem
decrescente de importância dos fatos, uso de 3ª pessoa,
de palavras que indicam precisão —, e o estabeleci104

Compartilhar entre os
pares o planejamento da
escrita
da
notícia
realizado para que os
alunos realinhem os
aspectos propostos antes
de realizar o levantamento
de informações e a escrita
propriamente dita.
Compilar todo o material
produzido a partir do
planejamento do texto:
entrevista,
filmagens,
fotos, anotações.

do gênero em
questão, o
estabele- cimento de
coesão, adequação
à norma-padrão e o uso
adequado de
ferramentas
de edição

mento adequadode coesão e produzir notícia para TV,
rádio e internet, tendo em vista, além das
característicasdo gênero, os recursos de mídias
disponíveis e o mane- jo de recursos de captação e
edição de áudio e imagem.

Selecionar o que será
empregado na produção
do texto: o que será
retextualizado (partes da
entrevista, da filmagem
ou das anotações que são
mais relevantes), quais
imagens
serão
congregadas ao texto
verbal.
Realizar a escrita do texto
levando em consideração
a estrutura prototípica do
gênero notícia (título,
lide, corpo da notícia), a
alimentação
temática
(ordem decrescente de
importância dos fatos), os
traços de impessoalidade
(uso da 3º pessoa), os
elementos de coesão
(conjunções adequadas,
estratégias de progressão
textual), a multissemiose
(uso de imagem e de
recursos gráficos de
edição)
e
a
hipertextualidade
(inserção de hiperlinks em
palavras ou trechos que se
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CAMPO
6º, 7º JORNALÍSTICO/ Produção detextos
MIDIÁTICO

conectem a outros textos
relacionados à notícia).
Promover uma situação
de comunicação em que
os alunos interajam com a
comunidade escolar ou
com a comunidade em
geral por meio dos seus
textos. Por exemplo:
promover uma semana
voltada para a cultura de
jogos (analógicos ou
digitais), para a cultura
oral
popular
(rap,
embolada, cordel, ...),
para a literatura juvenil
(literatura
fantástica).
Para isso, os alunos
podem criar um canal de
comunicaçao entre a
escola e a comunidade
para divulgar as leituras
realizadas.

(EF67LP11) Planejar resenhas, vlogs, vídeos e
podcastsvariados,etextos
evídeosdeapresentaçãoe
apreciação próprios das culturas juvenis (algumas
possibilidades: fanzines, fanclipes, e-zines, gameplay,detonadoetc.),dentre outros, tendo em vista as
condições de produção do texto — objetivo, leitores/
espectadores, veículos e mídia de circulaçãoetc.
Estratégias de produção:
—, a partir da escolha deuma produção ou evento
planejamentode textos arcultural para analisar — livro, filme, série, game,
gumentativos
canção, videoclipe, fanclipe, show, saraus, slams etc.
eapreciativos
— da busca de informaçãosobre
a produção ou evento escolhido, da síntese de
informações sobre a obra/ evento e do elenco/seleção
de aspectos, elementos
ou recursos que possam ser destacados positiva ou
negativamente ou da roteirização do passo a passo do
game para posterior gravação dos vídeos.
Promover a criação de
blog, de perfil em rede
social (Facebook ou
Instagram), de jornal
escolar impresso, de
fanzine e/ou de canal no
YouTube para circulação
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dos textos
produzidos.

a

serem

Realizar a leitura de obras
literárias, canções, clipes,
filmes curtos e longos;
vivenciar jogos; ver e
realizar slams e/ou saraus.
Levar os alunos a
escolherem o gênero
(resenha , vlog, vídeo,
podcast)
para
apresentação da avaliação
do textos lidos conforme o
propósito comunicativo, o
público que lerá/assistirá
a avaliação/sugestão e a
mídia a ser utilizada.

CAMPO
6º, 7º JORNALÍSTICO/ Produção detextos
MIDIÁTICO

Textualizaçãode textos
ar- gumentativos
e apreciativos
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Planejar o texto conforme
as configurações do
gênero escolhido.
(EF67LP12) Produzir resenhas críticas, vlogs, vídeos, Realizar a produção do
podcasts variados e produ- ções e gêneros próprios das texto com base no
culturas juvenis (algumas possibilidades: fanzines, planejamento realizado.
fanclipes, e-zines, gameplay,detonado etc.), que apresentem/descrevam e/ou avaliem produções culturais Propor a produção do
(livro, filme, série, game, canção, disco, videoclipe texto
levando
em
etc.) ou evento (show, sarau, slam etc.), tendo em vista consideração a mída a ser
o contexto de produção dado, as características do utilizada (jornal impresso,

gêne- ro, os recursos das mídias envolvidas e a fanzine, blog, vlog, etc.),
textualização adequada dos textos e/ou produções.
o gênero utilizado e a sua
estrutura, os possíveis
interlocutores
e
o
popósito comunicativo.

CAMPO
6º, 7º JORNALÍSTICO/ Produção detextos
MIDIÁTICO

Fazer com que a produção
dos alunos de fato sejam
consumidas
pelos
interlocutores,
fazendo
com que os textos de fato
cumpram uma função
interacional.
Fazer um levantamento
das
principais
problemáticas
relacionadas ao contexto
escolar, da comunidade
(EF67LP13)Produzir,revisareeditartextospublicitários, ou do país e que sea um
levando em conta o con- texto de produção dado, tema relevante para os
explorando recursos mul- tissemióticos, relacionando alunos.
Produção e edição de elementos verbais e visuais,utilizando adequadamente
textos publi-citários
estratégias
discursivas
de
persuasão
e/ou Propor uma campanha
convencimento e criando título ou slogan que façam o publicitária sobre esse
leitor motivar-seainteragircomo texto produzido e se tema para que os alunos
sinta atraídopeloserviço,ideiaou produto emquestão. promovam
conscientização por meio
dos textos, como o
consumo consciente de
água, combate ao uso de
drogas,
saúde
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mental/emocional
consciente das
sociais etc.

uso
redes

Propor a produção do
gênero propaganda. Para
isso, questione os alunos
sobre
o
propósito
comunicativo,
os
possíveis
leitores,
o
contexto de circulação e
consumo do texto, e as
possibilidades de uso de
recursos mutissemióticos
na produção do texto.

6º, 7º

CAMPO
Oralidade
JORNALÍSTICO/
MIDIÁTICO

(EF67LP14) Definir ocontex-to de produção da entrevista (objetivos, o que se pretende conseguir, porque
aquele entrevistado etc.), levantar informações sobre
oentrevistado e sobre o acontecimento ou tema em
questão, preparar oroteiro de perguntar e realizar
entrevista oral comenvolvi- dosouespecialistas relacioPlanejamentoe produção nados com o fato noticiado ou com o tema em pauta,
de entrevistasorais
usando roteiro previamente elaborado e formulando
outrasperguntasapartirdas respostas dadas e, quando
forocaso,selecionarpartes, transcrever e proceder a
umaediçãoescritadotexto, adequando-oaseucontexto
depublicação, à construção composicional do gênero e
garantindo arelevância das informações mantidas e a
continuidadetemática.

109

Elaborar entrevistas
orais,destacando a
necessidade
de planejamento,
objetivos,motivo da
escolha do entrevistado,
um prévio estudo sobre o
mesmo e a elaboração das
perguntas.
Envolver os alunos para a
possibilidade do impro-

viso diante das respostas
dadas,podendo o
entrevistador,
reformular ou elaborar
novas perguntas.
Apresentação de vídeos
das entrevistas realizadas
pelas equipes.

Conversa sobre as
experiências adquiridas
durante a
elaboração e
desenvolvimento do
trabalho.

CAMPO
6º;7º;
JORNALÍSTICO/ Leitura
8º;9º
MIDIÁTICO

(EF69LP01) Diferenciar liberdade de expressão de
Apreciação e réplica discursos de ódio, posicio- nando-se contrariamente a
Relação entregêneros e esse tipo de discurso e vislumbrando possibilidades
mídias
dedenúncia quando for
o caso.
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Ler Charges e Memes
para trabalhar a diferença
sobre a liberdade de
expressão do discurso de
ódio por meio da leitura
comparativa.
Também

poderá analisar de que
forma os botões de reação
e de compartilhamento
podem influenciar na
propagação dos discursos
de ódio.
Preparar no projetor
textos que envolvam a
liberdade de expressão e
outros que envolvam o
discurso de ódio. Logo em
seguida, envolver os
alunos em comentários
que possam favorecer a
criticidade.
Promover dentes à partir
de textos que envolvam
discursos de ódio e de
liberdade de expressão.
Logo
em
seguida,
promover
uma
experiência sobre como
um comentário ofensivo
poderá machucar uma
pessoa. Leve textos que
foram conhecidos pelo o
fato, como o jogador que
foi chamado de “macaco”
e outros que possam fazer
111

CAMPO
6º;7º;
JORNALÍSTICO/ Leitura
8º;9º
MIDIÁTICO

CAMPO
6º;7º;
JORNALÍSTICO/ Leitura
8º;9º
MIDIÁTICO

uma
participação
produtiva.
Planejar
os
textos
publicitários
como
Cartazes,
folhetos,
outdoor e propagandas
para comparar estilos,
objetivos e a construção
composicional.
Preparar análise da leitura
sobre as propagandas de
conscientização e de
consumo. Analisar e
construir
sentido
conforme a intenção dos
textos.

(EF69LP02) Analisar e comparar peças publicitárias
variadas (cartazes, folhetos,outdoor, anúncios e propagandas em diferentes mídias, spots, jingle, vídeos
etc.), de forma a perceber aarticulação entre elasem
Apreciação e réplica campanhas, as especificida-des das várias semioses e
Relação entregêneros e mídias, a adequação dessaspeças ao público-alvo, aos
mídias
objetivos do anunciante e/ou da campanha e à
construção composicional e estilo dos gêneros em
questão, como forma de ampliar suas possibilidades de
compreensão (eprodu- ção) de textos pertencentes
Levar para a leitura
a esses gêneros.
comentários sobre um
assunto em Spots e
Podcast. Tentar levar de
forma criativa para que
todos saibam que esse
gêneros
circulam
e
possuem uma função .
(EF69LP03) Identificar, em notícias, o fato central, Fazer um cardápio da
Estratégia de leitura:
suas
principais
circunstâncias
e
eventuais subcategoria das histórias
apreender
decorrências; em reportagens e fotorrepor- tagens o em quadrinhos: tirinhas,
ossentidosglobais do
fato ou a temática retratada e a perspectiva de cartuns,
quadrinhos,
texto
abordagem, em entrevistas osprincipais temas/subte- charges. Logo em seguida
mas abordados, explicações dadasou teses defendidas , promover a leitura
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em relação a esses subte- mas; em tirinhas, memes, coletiva e que todos
charge, a crítica, ironia ou humor presente.
tenham
acesso
ao
cardápio como se fossem
pratos deliciosos para ler.
O tema da aula poderá ser:
É para ler e comer saber.
Então, durante a leitura ,o
professor
aborda
a
temática e a construção do
efeito de sentido quanto o
humor, a crítica , ironia
presentes nos textos.
Comparar uma notícia online com sua versão
impressa percebendo o
desenvolvimento
da
temática e as relações
referenciais.

6º;7º;
CAMPO
8º;9º

Leitura

Ler charges e cartuns e
apresentar
as
características
e
o
desenvolvimento
da
temática atribuída aos
textos.A estrutura de
composição e o efeito de
sentido que há em cada
gênero textual.
(EF69LP04) Identificar e analisar os efeitos de sentido Escolher um propaganda
que fortalecem a persuasão nos textos publicitários, bem interessante e faça a

Efeitos desentido
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JORNALÍSTICO/
MIDIÁTICO

relacionando as estratégias depersuasão e apelo ao
consumo com os recursos linguístico-discursivos
utilizados, como imagens, tempo verbal, jogos de palavras, figuras de linguagem etc., com vistas a
fomentar práticas de consumo cons- cientes.

leitura vimos alunos
analisando o tempo verbal
e
outros
recursos
linguísticos
que
favorecem a compreensão
do efeito de sentido
Ler com os alunos
propagandas que tragam
temas
sobre
a
conscientização
sobre
algo e estimule a perceber
a diferença entre outras
propagandas pelo o estilo
que o texto apresenta
como, a imagem , o tempo
verbal, os jogos de
palavras e as figuras de
linguagem.

CAMPO
6º;7º;
JORNALÍSTICO/ Leitura
8º;9º
MIDIÁTICO

(EF69LP05) Inferir
multissemióticos

Efeitos desentido
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e

justificar,

em

Projetar varios textos
publicitários e análise
com os alunos sobre os
temas que estão dispostos
nos textos e os recursos
linguísticos que cada
publicitário escolheu para
fazer o efeito de sentido.
Levar para a leitura uma
textos
xerox da obra de arte
Redenção de Can, de

– tirinhas, charges,memes, gifsetc.–,oefeitodehumor,
ironia e/ou críticapelo
uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens
ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos,
depontuação etc.

Modesto Broco e analisar
as imagens ou os recursos
iconográficos
que
representam a crítica da
vida pobre do brasileiro
através da casa e das
roupas pintadas. Também
há temas importantes que
podem ser desenvolvidas
como a política de
branqueamento de um
povo (racismo). Logo em
seguida , os alunos podem
criar o recurso de
intertextualidade.
Expor a gravura Casa no
sertão de Aldemir Martins
que é considerado um dos
principais artistas da arte
Moderna
brasileira.
Realizar uma atividade de
leitura que possa atrair
olhares poéticos e dos
recursos
iconográficos
para
compreender
a
disposição das imagens
com o tema na obra de
arte.
Identificar as formas de
apresentação
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linguística/multisemiótica
do humor no meme para a
construção de sentido.
Analisar e justificar a
ocorrência em relação ao
humor e a crítica para a
construção de efeitos
gerados pelos gêneros
estudos.

CAMPO
6º;7º; JORNALÍSTICO/ Produção de textos
8º;9º MIDIÁTICO

Relação do
texto com o
contexto de produção e
experimenta- ção de
papéis
sociais
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(EF69LP06)
Produzir
e
publicar
notícias,
fotodenúncias,
fotorreportagens,
reportagens,
reportagens multimidiáticas, infográficos,podcasts
noticiosos, entrevistas, cartas de leitor, comentários,
artigos de opinião de interesse local ou global, textos
de apresentação e apreciação de produção cultura
resenhas e outros próprios das formas de expressão das
culturas juvenis, tais como vlogs e podcasts culturais,
gameplay,
detonado
etc.–
e
cartazes,anúncios,propagandas, spots, jingles de campanhas
sociais, dentre outros em váriasmídias,vivenciandode
forma significativa o papel de repórter, de comentador, de analista, de crítico, de editor ou articulista, de
booktuber, de vlogger (vlo- gueiro) etc., como forma
de
compreender
as
condições
deproduçãoqueenvolvema circulação desses textos e
poder participar e vislumbrar possibilidades
departicipa- ção nas práticas de linguagemdocampojornalístico
e do campo midiático de forma ética e responsável,
levando-seemconsideraçãoocontextodaWeb2.0,que

Realizar um
levantamento de
acontecimentos da
comunidade e que seja de
interesse de todos, como
algum evento ocorrido na
escola, no bairro ou na
cidade;
Criar meios de
divulgação do texto
(blog, canal no youtube,
página nas redes sociais);
Levar em consideração
aspectos do contexto de
produção e da ferramenta
de divulgação do texto.

amplia a possibilidade de circulação desses textos e
“funde”ospapéisdeleitor
eautor,deconsumidoreprodutor.
(EF69LP07) Produzir textos em diferentes gêneros,
considerando sua adequa- ção ao contexto produção e
circulação–osenunciadores envolvidos, os objetivos, o
gênero, o suporte, a circula- ção -, ao modo (escrito ou
oral;
imagem
estática
ou
em
movimentoetc.),àvariedade linguística e/ou semiótica
apropriadaaessecontexto,à construção da textualidade
relacionada às proprieda- des textuais e do gênero),
utilizando estratégias de planejamento, elaboração,
revisão, edição, reescrita/ redesign e avaliação de
textos,para,comaajuda
do professor e a colabo- ração dos colegas, corrigire
aprimorar as produções realizadas, fazendo cortes,
acréscimos,
reformulações,
correções
de
concordância,ortografia,
pontuação
em
textoseeditandoimagens,
arquivossonoros,fazendo
cortes, acréscimos, ajustes,acrescentando/ alterando
efeitos,ordenamentosetc.

CAMPO
6º;7º;
JORNALÍSTICO/
8º;9º
MIDIÁTICO

CAMPO
6º;7º;
JORNALÍSTICO/ Produção detextos
8º;9º
MIDIÁTICO

(EF69LP08) Revisar/editaro texto produzido – notícia, reportagem, resenha,artigo de opinião, dentre
outros –, tendo em vista
sua adequação ao contexto de produção, a mídia em
Revisão/edi-ção de texto
questão, características do gênero, aspectos relativos à
informativo eopinativo
textualidade, a relação entre as diferentes semioses, a
formatação e uso adequado das ferramentas de edição
(de texto, foto, áudio e vídeo, dependendo do caso) e
adequação à norma culta.
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Selecionar as informações
construídas na etapa do
planejamento do texto;
Produzir o texto levando
em
consideração
o
propósito comunicativo, o
suporte, o gênero, os
interlocutores e a mídia
utilizada;
Realizar
a
revisão,
reescrita/redesign do texto
levando em consideração
os aspectos planejados;
Promover
a
revisão
individual e coletiva do
texto.
Levar os alunos a
revisarem
os
textos
produzidos
buscando
inicialmente respostas às
seguintes perguntas: (a) O
texto produzido cumpre o
objetivo inicial traçado?
(b)
A
linguagem
empregada está de acordo
com o público leitor do

texto? (c) O texto
produzido está adaptado à
mídia na qual será
veiculado? (d) O texto
possui
a
estrutura
prototípicas do gênero?
Verificar se os elementos
imagéticos
(fotografia,
ilustração, gráficos etc.)
estão em função da
construção dos sentidos
do texto produzido.

CAMPO
6º;7º;
JORNALÍSTICO/ Produção detextos
8º;9º
MIDIÁTICO

Promover a troca de
textos entre os alunos para
que, no momento de
revisão, a análise dos
pares corrobore ou não as
alterações feitas no texto.
(EF69LP09) Planejar uma campanha publicitária sobre Fazer um levantamento
questões/problemas, temas,causas significativas paraa das problemáticas da
escola e/ou comunidade, a partir deumlevantamento de comunidade em que a
escola está inserida.
material sobre o tema ou evento, dadefinição
Planejamentode textos de dopúblico-alvo, do texto ou peça a ser produzido
peças publicitárias de – cartaz, banner, folheto, panfleto, anúncio
campanhas sociais
impressoepara
internet,
spot,
pro- Identificar os meios de
pagandaderádio,TVetc.–,
daferramentadeediçãode divulgação que circulam
texto, áudio ou vídeo que seráutilizada,dorecorte
na comunidade (cartazes,
eenfoqueaserdado,dasestratégias
de panfletos, carro de som,
persuasãoqueserãoutilizadasetc.
redes sociais da internet,
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aplicativos de conversa
como o whatsapp etc.)

Selecionar o gênero
discursivo
que
será
produzido e discutir
aspectos que compõem o
gênero discursivo levando
em
consideração
as
estratégias
argumentativas típicas do
gênero para convencer os
interlocutores.

Oralidade
*Considerar
(EF69LP10) Produzir notíciaspara rádios, TV ou
todas as
vídeos, podcasts noticiosos e de opinião, entrevistas,
habilidades
comen-tários, vlogs, jornais radio- fônicos e
dos eixos
CAMPO
televisivos, dentre outros possíveis, relativos
6º;7º;
leituraepro- dução Produção detextos jornaJORNALÍSTICO/
a fato e temas de interesse pessoal, local ou global e
8º;9º
que se referem a lísticos orais
MIDIÁTICO
textos oraisdeapreciação e opinião – podcasts e vlogs
textosou
noticiosos, culturais e de opinião, orientando-se por
produções
roteiro ou texto, consideran- do o contexto de produção
orais, em
e demonstrando domínio dos gêneros.
áudio ou
vídeo
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Conhecer as principais
características de notícias
de
rádio;
curtas,
impessoais, diretas e
linguagem formal.

Produzir notícias de rádio,
considerando o público

alvo e as características do
gênero.

Organizar uma rádio
escolar, de programação
quinzenal ou mensal sob
supervisão do professor.
Apresentar aos alunos
uma entrevista, discussão
ou debate polêmico e
atual, e de conhecimento
da turma.
Oralidade
*Considerar
todas as
habilidades
(EF69LP11) Identificar e analisar posicionamentos
dos eixos
CAMPO
defendidos e refutados na escuta de interações polêmi6º;7º;
leituraepro- dução Produção detextos jornaJORNALÍSTICO/
cas em entrevistas, discus- sões e debates (televisivo,
8º;9º
que se referem a lísticos orais
MIDIÁTICO
em sala de aula, em redes sociais etc.), entre outros, e
textosou
se posicionar frente a eles.
produções
orais, em
áudio ou
vídeo
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Analisar as falas e pontos
de vista dos envolvidos e
posicionar – se diante dos
fatos de forma crítica e
embasada.
Promover um debate com
a turma divididamem dois
grupos; um de defesa e
outro de
acusação
do
tema
escolhido, buscando se
posicionar
com
argumentos embasados e
buscando persuadir o
interlocutor.

Apresentar aos educandos
um
vídeo-minuto,
apontando
as
características do gênero;

Oralidade
*Considerartodas as
habilidades
dos
CAMPO
6º;7º;
eixos leitura e proJORNALÍSTICO/
8º;9º
dução
que
se
MIDIÁTICO
referem a textos ou
produções orais, em
áudio ou vídeo

CAMPO
6º;7º;
JORNALÍSTICO/ Oralidade
8º;9º
MIDIÁTICO

(EF69LP12) Desenvolver estratégias de planejamento,
elaboração, revisão, edição, reescrita/ redesign (esses
três últimos quando não for situação ao vivo) e
avaliação de textos orais, áudio e/
ou vídeo, considerando sua adequação aos contextos
em que foram produzidos, à forma composicional e
Planejamento e produção
estilo de gêneros, a clareza, progressão temática e
de textos jornalísticos
variedade linguística empregada, os elementos
orais
relacionados
àfala,taiscomomodulação de voz, entonação, ritmo,
altura e intensidade, res- piração etc., os elementos
cinéticos, tais como posturacorporal, movimentos e
gestualidade
significativa,
expressão
facial,
contatodeolho com plateiaetc.

Revisar o vídeo-minuto
levando em consideração
a produção, o contexto, a
variedade linguística, os
elementos relacionados à
fala (modulação da voz,
entonação,
ritmo,
intensidade, respiração,
etc...) e os elementos
cinésicos
(postura
corppral, movimentos...);
Produzir
minuto;

um

vídeo-

Exposição dos trabalhos
para a turma.
Trazer para a turma um
problema coletivo que
esteja inserido na realidade
Participação em
(EF69LP13) Engajar-se e contribuir com a busca de dos alunos;
discussões orais de temas
conclusões comuns rela- tivas a problemas, temas ou Solicitar que os estudantes
controversos de interesse
possíveis
questões polêmicas de interesse da turma e/ou de apontem
da turma e/ou de
soluções para o problema
relevância social.
relevância social
com base em argumantação
fundamentada;
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Dividir a turma em equipes
para a elaboração de
notícias para rádio, notícias
para telejornal e um vídeo minuto
abordando
a
temática estudada.

Apresentar para a turma
um tema polêmico, atual e
de interesse de todos;

CAMPO
6º;7º;
JORNALÍSTICO/ Oralidade
8º;9º
MIDIÁTICO

Participação em
discussões orais de temas
controversos de interesse
da turma e/ou de
relevância social

(EF69LP14) Formular per- guntas e decompor, com a
ajuda
dos
colegas
e
dos
professores,
tema/questãopolêmica, explicações e ou argumentos
relativos ao objeto de discussão para análise mais
minuciosa e buscar em fontes diversas informações ou
dados que permitam analisar partes daquestão e
compartilhá-los com a turma.

Solicitar
que
cada
estudante escreva sua
opinião sobre o tema
abordado;
Socializar (alunos) o
ponto de vista para o
grupo
levando
em
consideração
uma
fundamentação
argumentativa para sua
escolha;
Proporcionar espaço para
cada educando expor sua
posição quanto ao tema
concordando
ou
discordando do colega.

6º;7º;
CAMPO
8º;9º

Oralidade

Participação em
(EF69LP15) Apresentar argumentos e contra-argudiscussões orais de temas mentos coerentes, respei- tando os turnos de fala, na
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JORNALÍSTICO/
MIDIÁTICO

controversos de interesse participação em discussões sobre temas controversos Apresentar para a turma
da turma e/ou de
e/ou polêmicos.
as caracteristicas de um
relevância social
debate deliberativo;
Orientar
aos
alunos
quanto as funções do
moderador, debatentes e
debatedores. Escolher um
tema para o debate;
Separar a turma em
equipes onde um grupo
defende e o outro
acusa/discorda do assunto
escolhido;
Realizar uma avaliação
em grupo do debate
analizando a participação
do grupo e o papel
atribuído à cada equipe.
(EF69LP16)Analisareutilizar
as
formas
de
composiçãodos gênerosjornalísticosdaordem do relatar,
tais como notícias (pirâmide inverti- da no impresso X
blocos noticiosos hipertextuais e hipermidiáticos no
digital, que também pode contar com imagens de vários
tipos, vídeos,gravações
de áudio etc.), da ordem do argumentar, tais como
artigosdeopiniãoeeditorial (contextualização, defesa de
tese/opinião e uso de argumentos) e das entrevis- tas:
apresentação e contex- tualização do entrevistadoe
do tema, estrutura pergunta e resposta etc.

CAMPO
6º;7º;
Análise
Construção
JORNALÍSTICO/
8º;9º
linguística/semiótica composicional
MIDIÁTICO
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Trazer para a turma
reportagens que busquem
persuadir o leitor;
Separar os textos em
parágrafos e dividir a
turma
em
equipes.
Distribuir os textos para
as equipes e solicitar que
ordene-os;

(EF69LP17) Perceber e ana-lisar os recursos
estilísticos e semióticos dos gêneros jornalísticos e
publicitários, os aspectos relativos ao tratamento da
informação em notícias, como a ordena- ção dos
eventos, as escolhaslexicais, o efeito de imparcialidade do relato, a mor- fologia do verbo, em textos
noticiosos e argumentativos,reconhecendo marcas de
pessoa, número, tempo, modo, a distribuição dos
verbos nos gêneros textuais (por exemplo, as formas
de pretérito em relatos; as formas de presente e futuro
em gêneros argumentativos; asformas de imperativo
emgênerospublicitários), o usoderecursospersuasivos
em textos argumentativos diversos(comoaelaboração
do título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a
explicitação ou a ocultação de fontes de informação) e
asestratégiasdepersuasãoe apelo ao consumo com os
recursos linguístico-discursi- vos utilizados (tempo
verbal, jogosdepalavras,metáforas, imagens).

CAMPO
6º;7º;
JORNALÍSTICO/
8º;9º
MIDIÁTICO

Analisar nas reportagens,
a progressão temática e a
identificação das vozes
citadas em discurso direto
e indireto.
Trabalhar com panfletos
informando o objetivo do
gênero que é incentivar o
leitor a adquirir o produto
e/ou serviço, ou divulgar
ideias e opiniões com a
intenção de mudar o
comportamento de seu
leitor;
Realizar uma leitura
coletiva do panfleto.
Deixar que os alunos
exponham suas opiniões
oralmente, respeitando a
vez dos colegas;
Questione a parte visual
do panfleto; As imagens
são atraentes? O que
motivou a escolha dessas
imagens?;
Identificar os adjetivos,
advérbios, verbos, tempos
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e modos verbais. Analisar
o efeito causados pelo uso
desses termos.
Apresentar aos alunos
exemplos de texto com os
mecanismos de coesão e
de organização de ideias;
(EF69LP18) Utilizar, na escrita/reescrita de textos
argumentativos, recursos linguísticos que marquem as
relações de sentido entre parágrafos e enunciados
do texto e operadores de conexão adequados aos tipos
de argumento e à forma de composição de textos
argumentativos,
de
maneiraagarantiracoesão,a
coerência e a progressão temática nesses textos
(“primeiramente,
mas,
no
entanto,
em
primeiro/segundo/ terceiro lugar, finalmente, em
conclusão” etc.).

CAMPO
6º;7º;
Análise
JORNALÍSTICO/
Estilo
8º;9º
linguística/semiótica
MIDIÁTICO

(EF69LP19) Analisar, em gênerosoraisqueenvolvam
argumentação, os efeitos de sentido de elementos
típicosda modalidade falada, comoapausa,aentonação,
o ritmo, a gestualidade e expressão facial, as hesitações etc.

CAMPO
6º;7º;
Análise linguística/
JORNALÍSTICO/
Efeito de sentido
8º;9º
semiótica
MIDIÁTICO
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Relacionar o efeito de
sentido ao mecanismo
utilizado;
Apresentar uma relação
de mecanismos, seus
sinônimos e os efeitos de
sentido que causam bem
como
a
sua
funcionalidade no texto;
Propor, na produção e na
reescrita, o uso desses
mecanismos de coesão.
Pesquisar os gêneros orais
a partir da análise dos
elementos que constroem
a
argumentação
em
VLogs, com o objetivo de
identificar a variedade de
recursos linguísticos e
semióticos
que
os

constituem, garantindo a
progressão textual.
Propor uma atividade com
a resenha crítica que
avalie uma manifestação
cultural, filme, peça de
teatro, show, exposição
em que o objetivo é
orientar o leitor.Apresente
os possíveis suportes em
que o gênero textual possa
surgir e desenvolva a
capacidade argumentativa
do estudante com o foco
na exposição de suas
apreciações
e
posicionamento
diante
desses textos. Também
amplie o conhecimento
dos
marcadores
argumentativos
na
resenha, ou seja, explore o
conceito.
Explorar mais o Vlog
fazendo
algumas
perguntas sobre o vídeo
apresentado como: sobre
o tema? , quanto as
expressões
faciais
e
corporais
da
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7º

CAMPO
JORNALÍSTICO/ Leitura
MIDIÁTICO

Reconstrução
do contexto
de produção,
circulação e
recepção de
textos
Caracterização do
campo jornalísticoe
relaçãoentreosgêneros
em circulação, mídias
e práticas
da cultura
digital.

(EF07LP02) Comparar notí- cias e reportagens sobre
um mesmo fato divulgadas em diferentes mídias,
analisan- doas especificidades das mídias, os processos
de (re) elaboração dos textos e a convergência das
mídias
em notícias ou reportagens multissemióticas.

apresentadora?, Sobre as
pausas durante a fala?, o
tom da voz?, se fala
rápido ou devagar?.
Levar o tema para sala de
aula Cuidado com a
fábrica de mentiras para
trabalhar uma leitura
significativa . Selecione
notícias falsas para serem
analisadas com os alunos.
A partir dessa análise ,
observe os suportes que
estão inseridos e verifique
como essas notícias são
compartilhadas nas redes
sociais. Explique os tipos
de Fake News que
existem e faça algumas
estratégias de leitura que
favoreçam um olhar
crítico quanto ao processo
de ( re )elaboração dos
textos e a convergência
das mídias em notícias
falsas.
Trabalhar com o gênero
textual Manchete que é
responsável para atrair o
leitor a ler a notícia.
Analisar a informação
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através da variedades de
manchetes e observar
como a informação está
sendo apresentada e qual a
intenção do autor do texto
diante dos fatos.
Fazer leitura dos gêneros
da mídia e analisar as
informações que estão
circulando
fazendo
comparação e ampliando
o senso crítico dos alunos
a partir do fato, do suporte
e a intenção do autor do
texto.

8º

CAMPO
JORNALÍSTICO/ Leitura
MIDIÁTICO

Reconstruçãodo contexto
deprodução,circulação e
recepção detextos
Caracteri- zação do
campo jornalísticoe
relaçãoentreos gêneros
em circula- ção, mídias e
práticas da cultura digital

(EF08LP01) Identificar e com-parar as várias editorias
de
jornais
impressos
e
digitais
e
desitesnoticiosos,deformaa refletir sobre os tipos de
fato
que
são
noticiados
e
comentados,asescolhassobreoque noticiar e o que não
noticiar e o destaque/enfo- que dado e a fidedignidade
dainformação.

Propor a análise do tema a
partir das charges que
apresentam
uma
característica opinativa.
Seria
interessante
selecionar
algumas
charges que falem do
mesmo tema , mas
apresentam
a
peculiaridade do efeito de
sentido por trás da
imagem e do texto.
Propor
a
leitura
significativa das cartas
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dos leitores de um jornal.
Fazer análise da estrutura
do texto e da sua funcao
social
é
importante.
Apresentar o estilo é
significativo para que haja
compreensão do texto.
Leitura de Memes e
análise do fato a partir das
características semióticas
no texto e o propósito
comunicativo.

8º

CAMPO
JORNALÍSTICO/ Leitura
MIDIÁTICO

Ler reportagens em sala
de aula e analisar como os
fatos são barrados em
alguns
veículos
de
comunicação. Logo em
seguida , comparar e
observar o dialogismo
(EF08LP02) Justificar dife- renças ou semelhanças no
entre os textos.
tratamento dado a uma mesma informação
veiculadaem textos diferentes, con- sultando sites e
Ler os textos da mídia e
serviços de checadores de fatos.
observar
como
se
propagam os fatos e os
comentários sobre o tema
abordado na mídia.

Relação entretextos

Ler
e
analisar
a
fotorreportagem de alguns
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jornais de circulação e
comparar os fatos diante
da ótica dos articulistas.
Promover uma situação
de debate oral sobre a
temática a ser abordada
nos textos;

8º

CAMPO
JORNALÍSTICO/ Produção detextos
MIDIÁTICO

Realizar a escolha do
tema e solicitar que os
alunos
o
defendam
oralmente apresentando a
sua ideia central a ser
defendida (tese) e os
(EF08LP03)Produzir artigos de opinião, tendo em porquês que sustentam a
vista o contexto de produção dado, a defesa de um defesa da tese escolhida
Textualização de textos
ponto de vista, utilizando argumentos e contra- (argumentos).
argumentativos
argumentos e articuladores de coesão que marquem
e apreciativos
relações de oposição, contraste, exemplificação, Solicitar a textualização
ênfase.
do artigo de opinião
levando em consideração
o público leitor, a mídia e
o propósito comunicativo
do teto;
Apresentar
estratégias
argumentativas
para
sustentar
a
tese:
argumento de autoridade,
argumento por evidência,
argumento
por
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comparação, argumento
por
exemplificação,
argumento por causa e
consequência.
Apresentar
estratégias
linguístico-discursivas
que
devem
ser
empregadas na construção
dos argumentos: uso de
conectivos de acordo com
o efeito de sentido
almejado, uso de recursos
gráficos para citar o
discurso do outro (aspas,
travessão, tamanho de
fonte etc.), uso de
expressões introdutórios
do discurso do outro
(segundo, de acordo com,
para, etc.)

CAMPO
8º, 9º JORNALÍSTICO Leitura
/ MIDIÁTICO

Reconstruçãodo contexto
(EF89LP01) Analisar osinte- resses quemovemo
deprodução,circulação e
campo jornalístico, os efeitos das novas tecnologias no
recepção detextos
campo e as condições que fazemda informação uma
Caracteri- zação do
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Planejar atividades que
envolvam a leitura com
gêneros textuais que
façam
os
alunos

campo jornalísticoe
mercadoria, deforma a poder desenvol- ver uma atitude
relaçãoentreos gêneros
crítica frente aos textos jornalísticos.
em circula- ção, mídias e
práticas da cultura digital

CAMPO
8º, 9º JORNALÍSTICO/ Leitura
MIDIÁTICO

Reconstruçãodo contexto
deprodução,circulação e
recepção detextos
Caracteri- zação do
campo jornalísticoe
relaçãoentreos gêneros
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(EF89LP02) Analisar diferen-tes práticas (curtir, compartilhar, comentar, curar etc.) e textos pertencentes a
diferentes gêneros da cultura digital (meme, gif,
comentário, charge digital etc.) envolvidos notrato
com a informação e opinião, de forma a possibilitar
uma presença mais crítica e ética nas redes.

participarem de forma
significativa. A leitura de
artigos
são
bem
produtivos , pois há
informação e opinião que
podem ser analisadas e
discutidas em sala de aula.
A leitura com editorias e
bem produtivo , pois
surge a opinião do jornal e
as ideias que eles
defendem. Proporcionar a
identificação das ideias
principais do texto e
analisar o discurso que
estar
implícito
ou
explícito no texto, amplia
o
conhecimento
internacional do aluno.
Ler resenhas críticas de
filmes
e
fazer
a
comparação entre os
textos para observar como
eles se posicionam diante
da opinião do autor.
Levar alguns textos da
mídia para ler e analisar a
composição , estilo e
função social de cada um.
Logo
em
seguida,
apresentar como os textos

em circula- ção, mídias e
práticas da cultura digital

se
comportam
na
sociedade e a sua função
de uso.social.;
Levar
charges
que
circulam no Facebook e
produz efeito de sentido
de humor e de criticidade;

CAMPO
8º, 9º JORNALÍSTICO/ Leitura
MIDIÁTICO

(EF89LP03) Analisar textos de opinião (artigos de
opinião, editoriais, cartas de leitores, comentários,
posts de blog e de redes sociais, charges, memes, gifs
etc.)
e posicionar-se de forma crítica e fundamentada, ética
erespeitosa frente a fatos
e opiniões relacionados aesses textos.

Estratégia de leitura:
apreender os sentidos
globais do texto
Apreciação eréplica

Levar a leituravdos gifs
para a sala de aula e
trabalhar os sentidos que
eles possuem.
Levar o jornal impresso e
fazer
a
leitura
compartilhada para a
observação e análise dos
gêneros textuais que
circulam no jornal e
exercem uma função
social.
Levar textos que circula
nas mídias e analisar os
efeitos de sentido que há
neles.
Propor pesquisas sobre
Crônica jornalística e
analisar a função social do
texto nos jornais e outros
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suportes que o texto
circula.
Apresentar as
semelhanças e diferenças
dos gêneros da mídia
VLog e BLog e
apresentar a forma,
função e sentido dos
textos.

CAMPO
8º, 9º JORNALÍSTICO/ Leitura
MIDIÁTICO

(EF89LP04) Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos explícitos e im-plícitos, argumentos e
con- tra-argumentos em textos argumentativos do
campo (carta de leitor, comentário, artigo de opinião,
resenha crítica etc.), posicionando-se frente à questão
controversade forma sustentada.

Estratégia de leitura:
apreender os sentidos
globais do texto
Apreciação eréplica

Ler e analisar
comentários
argumentativos de um
fato na internet e ampliar
de forma significativa a
percepção crítica dos
alunos.
Compartilhar a leitura de
Memes e analisar os
comentários a partir da
imagem que está sendo
compartilhado e analisar
a pluralidade de sentidos
nas mídias digitais.

CAMPO
8º, 9º JORNALÍSTICO/ Leitura
MIDIÁTICO

(EF89LP05) Analisar o efeitode sentido produzido
pelo uso, em textos, de recurso a formas de apropriação
textual (paráfrases, citações,discurso direto, indireto
ou indireto livre).

Efeitos desentido
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]Ler e analisar o genro
paródia que circula nas
mídias
digitais
para
produzir o efeito de

sentido do humor, ironia e
crítica.
Levar leituras de Memes
criativos que fazem o jogo
de interação para fazer
efeito de humor e crítica.
Organizar uma leitura
divertida com os textos
jornalísticos da mídia que
fazem a interação com o
humor crítico construído
através dos fatos que
circulam na sociedade .
Ler artigos de opinião e
analisar
os
recursos
argumentativos
responsáveis
pela
persuasão no texto.
CAMPO
8º, 9º JORNALÍSTICO/ Leitura
MIDIÁTICO

(EF89LP06) Analisar o uso de recursos persuasivos em
textos argumentativos diversos (como a elaboraçãodo
título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a
explicitação ou a ocultação de fontes de informação) e
seus efeitos de sentido.

Efeitos desentido

Fazer a leitura de editorias
analisando
as
modalidades discursivas é
importante para o aluno
compreender a estrutura
dos
textos
argumentativos.
Ler
dois
gêneros
jornalísticos que tragam o
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CAMPO
8º, 9º JORNALÍSTICO/ Leitura
MIDIÁTICO

Efeitos de sentido
Exploração da multissemiose
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(EF89LP07) Analisar, em notícias, reportagens e
peçaspublicitáriasemvárias mídias,osefeitosdesentido
devidos ao tratamento e à composição doselementos
nasimagensemmovimento,àperformance, à montagem
feita (ritmo, duração e sin- cronização entre as linguagens –complementaridades,interferências etc.) e ao
ritmo,melodia,instrumentosesampleamentos das músicas e efeitossonoros.

discurso dissertativo para
comparar e identificar os
marcadores
argumentativos
que
favorecem a persuasão no
texto.
1. Ler a reportagem e
apreciar
a
imagem
ancorada ao texto, a
legenda , a disposição do
texto e a imagem e fazer
coloque
os
alunos
apresentem a opinião . 2
Ler vídeos dê YouTube
que traga uma temática
interessante e que os
alunos possam interagir .
Depois, analisar a s
imagens e os movimentos
que criam um sentido para
a compreensão dessa
mídia dá internet .3. Ler
textos da mídia que
tenham uma pluralidade
de sentidos através de
recursos
iconográficos
que possam ter varias
estratégias
para
proporcionar opiniões e
sentidos .

CAMPO
8º, 9º JORNALÍSTICO/ Produção detextos
MIDIÁTICO

Estratégia de produção:
planejamento de textos
informativos
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(EF89LP08) Planejar reportagem impressa e em outras
mídias (rádio ou TV/vídeo, sites), tendo em vista as
condições de produção do texto – objetivo, leitores/
espectadores, veículos e mídia de circulação etc. – a
partir da escolha do fato a ser aprofundado ou do tema
a ser focado (de relevância para a turma, escola ou
comunidade), do levantamento de dados e informações
sobre o fato ou tema – que pode envolver entrevistas
com envolvidos ou com especialistas, consul- tas
afontes diversas, análise de documentos, cobertura de
eventos etc. -, do registro dessas informações e dados,
da escolha de fotos ou imagens a produzir ou a utilizar
etc., da produção de infográficos, quando for o caso, e
da organização hipertextual (no caso a publicação em
sites ou blogs noticiosos ou mesmo de jornais
impressos, por meio de boxes variados).

Escolher, juntamente com
os alunos, um tema para
elaboração
da
reportagem, como
a
história da comunidade, a
história da escola, a vida
de
um
personagem
relevante na comunidade,
um tema pertinente à
comunidade local ou à
comunidade escolar.
Planejar a produção com
base
no
propósito
comunicativo, no público
leitor e na mídia em que o
texto será veiculado.
Planejar
entrevistas,
levantamento de dados
numéricos
sobre
o
assunto,
coletar
documentos históricos e
fazer fotografias para
serem
usadas
na
reportagem. Todos esses
elementos devem ser
produzidos de acordo com
o conteúdo do texto que se
pretende produzir.

CAMPO
8º, 9º JORNALÍSTICO/ Produção detextos
MIDIÁTICO

Produzir a reportagem
escrita
adaptada
compeendendo a língua
como fenômeno cultural e
de registro histórico,
tomando as informações
coletadas
no
planejamento como forma
(EF89LP09) Produzir reportagem impressa, com de alimentação temática.
título,
linha
fina
(optativa),
organização
composicional(expositiva,interpretativae/
ou
opinativa), progressão temática e uso de recursos Levar em consideração as
Estratégia deprodução: linguísticos compatíveis com as escolhas feitas e características estruturais
textualizaçãode
textos reportagens multimidiáticas,tendoemvistaascondições da reportagem, como o
informativos
deprodução,ascaracterís- ticasdogênero,osrecursos e uso de dados históricos e
mídias disponíveis, sua organizaçãohipertextualeo
científicos, apresentação
manejoadequadoderecurde entrevista, uso de
sosdecaptaçãoeediçãodeáudio e imagem e adequa- ção
imagens, exposição de
ànorma-padrão.
informações,
apresentação de opinião
(se necessário), e suas
partes (título, lead e corpo
do texto).

Adequar o gênero à
mídia/suporte
textual
escolhido: impresso no
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papel, site, rede social,
etc.
Realizar um levantamento
com os alunos de temas
pertinentes
para
a
expressão de opiniões;

CAMPO J
8º, 9º ORNALÍSTICO/ Produção de textos
MIDIÁTICO

(EF89LP10) Planejar artigos de opinião, tendo em
vista as condições de produção do texto – objetivo,
leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação
etc. –, a partir da escolha do tema ou questão a ser
discutido(a), da relevância para a turma, escola ou
Estratégia de produção:
comunidade, do levantamento dedados e informações
planejamento de textos
sobre a questão, de argumentos relacionados a
argumentativos
e
diferentes posicionamentos em jogo, da definição – o
apreciativos
que pode envolver consultas a fontes diversas,
entrevistas com especialistas, análise de textos,
organização esquemática das informações e
argumentos – dos (tipos de) argumentos e estratégias
que pretende utilizar para convencer os leitores.

Discutir com os alunos
aspectos relevantes sobre
a
situação
de
comunicação para a
produção dos textos:
possíveis
leitores,
propósito comunicativo,
contexto de produção dos
textos, mídia (jornal
escolar) e suporte de
veiculação do texto.

Apresentar os tipos de
argumentos que podem
ser utilizados em um texto
de
sequência
argumentativa:
argumento de autoridade,
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argumento por evidência,
argumento
por
comparação, argumento
por
exemplificação,
argumento por causa e
consequência.

Propor a produção do
texto
levando
em
consideração a estrutura
do texto: ancoragem, tese,
argumentos e reafirmação
da tese.

CAMPO
8º, 9º JORNALÍSTICO/ Produção de textos
MIDIÁTICO

(EF89LP11) Produzir, revisar e editar peças e
campanhas publicitárias, envolvendo o uso articulado
e complementar de diferentes peças publicitárias:
Estratégias de produção:
cartaz, banner, indoor, folheto, panfleto, anúncio de
planejamento,
jornal/revista, para internet, spot, propaganda de rádio,
textualização, revisão e
TV, a partir da escolha da questão/ problema/causa
edição de textos
significativa para a escola e/ou a comunidade escolar,
publicitários
da definição do público-alvo, das peças que serão
produzidas, das estratégias de persuasão e
convencimento que serão utilizadas.
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Promover uma situação
de comunicação na qual
os alunos terão que agir
socialmente por meio dos
textos para convencer e
conscientizar
a
comunidade escolar ou
local
sobre
alguma
problemática relacionada
a meio ambiente, cultura
de paz, acessibilidade,
inclusão social etc.

Propor aos alunos uma
pesquisa
sobre
as
problemáticas
vivenciadas pela escola
e/ou comunidade.

Realizar a escolha do
tema e promover uma
pesquisa sobre o aspecto
abordado a fim de
estabeler a alimentação
temática.

Escolher o gênero textual
adequado para a situação
(cartaz, banner, indoor,
folheto, panfleto, anúncio
de jornal/revista) e a
mídia onde os textos serão
veiculados;

Promover o planejamento
do texto considerando
estes aspectos, bem como
o público leitor e as
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características do gênero
textual escolhido.
Promover a produção e a
revisão/reedição do texto
considerando
as
perguntas:
O
texto
cumpre com os propósitos
comunicativos
estabelecidos? Ele possui
as
características
prototípicas do gênero?
Ele está de acordo com as
possibilidades que a mídia
ou o suporte textual
permitem?

CAMPO
8º, 9º JORNALÍSTICO/ Oralidade
MIDIÁTICO

(EF89LP12) Planejar coletivamente a realização de um
debate sobre tema previamente definido, de interesse
coletivo, com regras acordadas e planejar, em grupo,
participação em debate a partir do levantamento de
informações e argumentos que possam sustentaro
posicionamentoa ser defendido (o que pode envolver
Estratégias de produção:
entrevistas com especialistas, consultas a fontes
planejamento
e
diversas, o registro das informações e dados ob- tidos
participaçãoem debates
etc.), tendo em vista as condições de produção do
regrados
debate–perfildosouvintes e demais participantes,
objetivos do debate, moti- vações para sua realização,
argumentos
e
estratégias
de
convencimentomaiseficazes etc. e participar de
debates regrados, na condição de membro de uma
equipe de debatedor, apresentador/ mediador,
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Definir coletivamente o
tema a ser debatido,
organizar as regras e
orientar os alunos quanto
à realização do mesmo;
Elaborar as regras do
debate regrado; papel de
cada grupo, tempo de fala
dos grupos, tempo para a
réplica e para tréplica,
definir se todos os
participantes podem falar
ou se só um representará o
grupo, as proibições e

espectador (com ousemdireito aperguntas), e/ou
dejuiz/avaliador,comoforma de compreender o
funcionamentododebate,
e poder participar de forma convincente, ética, respeitosa e crítica e desenvolver uma atitude de respeito e
diálogo para com as ideias divergentes.

punições para quem
desrespeitar as regras;
Dividir a turma em três
grupos;
debatedores
favoráveis, debatedores
desfavoráveis
e
mediadores;
Solicitar que os alunos
pesquisem sobre o tema
que será debatido;
Marcar o dia do debate.

CAMPO
8º, 9º JORNALÍSTICO/ Oralidade
MIDIÁTICO

(EF89LP13) Planejar entre- vistas orais com pessoas
ligadas ao fato noticiado, es- pecialistas etc., como
forma de obter dados e informa- ções sobre os fatos
cobertos sobre o tema ou questão discutida ou
temáticas em estudo, levando em conta
o gênero e seu contexto de produção, partindo do levantamento de informações sobre o entrevistado e
Estratégias de produção:
sobre a temática e da elaboração deumroteiro
planejamento,
deperguntas, garantindo arelevância das informações
realizaçãoe edição de
mantidas e a continuidade temática, reali- zar
entrevistas orais
entrevista e fazer edição em áudio ou vídeo, incluindo
uma contextualização inicial euma fala de encerramento para publicação da entrevista isoladamente ou
como parte integrante de reportagem multimidiática,
adequando-a a seu contexto
de publicação e garantindo a relevância das
informações mantidas e a continuidade temática.
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Apresentar para a classe
algumas
reportagens
sobre
um
tema
previamente definido;

Realizar a leitura com a
turma e fazer alguns
questionamentos
relacionados à temática
abordada nos textos;

Produzir (em grupos) três
perguntas
para
uma

entrevista oral sobre o
tema;

Auxiliar,
orientaee/ou
corrigir as perguntas
formuladas pelas equipes;

Buscar um entrevistado
que esteja diretamente
ligado ao tema proposto;

Juntar as questões de
todos os grupos formando
um roteiro para entrevista
oral com o convidado na
próxima aula.

(EF89LP14) Analisar, em textos argumentativos e
Argumentação:
CAMPO
propositivos, os movimentos argumentativos de
Análise
movimentos argumentati8º, 9º JORNALÍSTICO/
sustenta- ção, refutação e negociação e os tipos de
linguística/semiótica vos, tipos de argumento e
MIDIÁTICO
argumentos, avaliando a força/tipo dos argumentos
força argu- mentativa
utilizados.
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Providenciar cópias do
gênero textual Editorial e
faça uma pesquisa sobre
as informações do gênero
quanto à forma, função e
sentido desse texto. Logo
em seguida, explore a
construção opinativa que
o autor criou com base na

sustenção dos argumentos
através do estudo que
envolve a argumentação e
seus
movimentos
argumentativos.
Realizar
o
mesmo
procedimento poderá ser
feito com o gênero textual
artigo de opinião.
Pesquisar
imagens
relacionadas aos fatos
relevantes e que gerou
repercussão nacional para
serem analisadas com os
alunos. Em seguida , faça
com que os alunos tenham
um novo olhar para as
imagens e tente fazer uma
reflexão sobre o que essas
imagens podem dizer e o
quê eles veem. Em
seguida, apresente o título
e o texto completo para a
leitura e análise das
imagens com o texto e
peça
para
eles
destacaremcom canetas
coloridas
a
opinião
expressa no texto e os
argumentos
que
se
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(EF89LP15) Utilizar, nos debates, operadores argumentativos que marcam a defesa de ideia e de diálogo
com a tese do outro: con- cordo, discordo, concordo
parcialmente, do meu ponto devista, na perspectiva
aqui assumida etc.

CAMPO
Análise
8º, 9º JORNALÍSTICO/
Estilo
linguística/semiótica
MIDIÁTICO
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movimentam em função
dessa opinião.
Levar a proposta de aula
Como se “amarra” ideias?
Para isso, precisamos do
gênero textual Editorial
que é construído com base
em um ponto de vista
sustentado
por
argumentos. Leve xerox
de um tema relevante e
construa atividades que
façam
os
alunos
desenvolverem
a
habilidade de perceber a
construção de argumentos
através das pistas que o
texto
apresenta.
Em
seguida, faça um caça ao
tesouro linguístico para
que eles encontrem as
palavras
que
geram
sentido e colaboram para
a construção coesiva do
texto. Então , selecione
trechos do texto e apague
alguns elementos que
fazem a concatenação das
ideias e peça para eles
descobrirem através das
pistas orientam o sentido

que o autor espera que o
leitor tome.
Promover debates orais à
partir dos textos escritos e
proponha a participação
do
aluno
para
apresentação a posição de
opinião do articulista do
texto
através
de
posicionamentos
de
concordar, de discordar,
de
concordar
parcialmente , do ponto de
vista do aluno...etc
Ler artigos , editoriais e
imagens com legendas
desenvolvendo
a
percepção crítica e que
amplie os operadores
argumentativos
que
marcam a defesa de ideia
e de diálogo com a tese do
outro.
(EF89LP16) Analisar a modalização realizada em Promover a leitura de uma
textos noticiosos e argumentativos, por meio das notícia ou de um artigo de
modalidades apreciativas, viabilizadas por classes e opinião.
estruturas gramati cais como adjetivos, locuções
adjetivas, advérbios, locuções adverbiais, orações Destacar, no texto lido, os
adjetivas e adverbiais, orações relativas restritivas e trechos em que há a

CAMPO
Análise
8º, 9º JORNALÍSTICO/
Modalização
linguística/semiótica
MIDIÁTICO
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explicativas etc., de maneira a perceber a apreciação apresentação/defesa de
ideológica sobre os fatos noticiados ou as posições uma opinião;
implícitas ou assumidas.
Identificar
o
efeito
causado
pela
argumentação construída
de acordo com o tipo de
modalidade empregada:
a) modalidade epistêmica:
que expressa a avaliação
sobre o valor de verdade;
(i) asseverativa, por meio
do uso de expressões
afirmativas
como
seguramente,
evidentemente,
lógico,
certamente, sem dúvida
etc.;
(ii) quase-asseverativa,
por meio do uso de
expressões que mostram
dúvida como talvez,
assim,
possivelmente,
provavelmente etc.;
(iii) delimitadores, por
meio de expressões que
delimitam algo como
biologicamente,
cientificamente,
uma
espécie de, etc.
b) modalidade deôntica:
que expressa obrigação ou
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permissão,
como
obrigatoriamente,
necessariamente, etc.;
Relacionar as estruturas
modalizadoras de acordo
com a opinião expressa e
o
propósito
de
comunicação
do
enunciador.
Levar notícias fakes sobre
um fato e analisar as
estratégias utilizadas para
persuadir o leitor.

9º

CAMPO
JORNALÍSTICO/ Leitura
MIDIÁTICO

Reconstruçãodo contexto
deprodução,circulação e
recepção
detextos
Caracterização
do
campo
jornalísticoe
relaçãoentreos gêneros
em circula- ção, mídias e
práticas da cultura digital
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(EF09LP01) Analisar o fenômeno da disseminaçãode
notícias falsas nas redes sociais e desenvolver estratégias para reconhecê-las, apartir da verificação/
avaliação do veículo, fonte, data e local da publicação,
autoria, URL, da análise da
formatação, da comparação dediferentes fontes, da
consulta a sites de curadoria que atestam a
fidedignidade do relato dos fatos e denun- ciam
boatosetc.

Ler e observar os
comentários das notícias
que
circulam
e
apresentam o fenômeno a
disseminação de notícias
falsas nas redes sócias e
analisar a fonte , a autoria,
etc.
Ler textos que apresentam
informações falsas e
comparar com textos que
apresentam
fatos
verdadeiros .Comparar ,
analisar e mostrar a

importância
de
não
compartilhar
notícias
falsas nas redes sociais .
Selecionar textos com
assuntos informativos ou
opinativos sobre fatos
relevantes que circulam
na mídia.

9º

CAMPO
JORNALÍSTICO/ Leitura
MIDIÁTICO

Promover
leituras
desafiadoras que façam
(EF09LP02) Analisar e comentar a cobertura da
despertar o prazer pela
imprensa sobre fatos de relevância social, comparanleitura e a interação de
do diferentes enfoques por meio do uso de ferramentas
sentidos que os textos
de curadoria.
possuem.

Relação entretextos

Pesquisar
textos
jornalísticos que possam
trazer temas relevantes e
que possam ampliar o
conhecimento linguístico
e interacional.

9º

CAMPO
JORNALÍSTICO/ Produção de textos
MIDIÁTICO

Textualizaçãode
argumentativos
e apreciativos

(EF09LP03) Produzir artigos de opinião, tendo em
vista o contexto de produção dado, assumindo posição
textos
diante de tema polêmico, argumentando de acordo com
a estrutura própria desse tipo de texto e utilizando
diferentes tipos de argumentos de autoridade,
comprovação, exemplificação princípio etc.
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Promover uma situação
de debate oral sobre a
temática a ser abordada
nos textos; Realizar a
escolha do tema polêmico
e solicitar que os alunos o

defendam
oralmente
apresentando a sua ideia
central a ser defendida
(tese) e os porquês que
sustentam a defesa da tese
escolhida (argumentos);
Solicitar a textualização
do artigo de opinião
levando em consideração
o público leitor, a mídia e
o propósito comunicativo
do
teto;
Apresentar
estratégias
argumentativas
para
sustentar
a
tese:
argumento de autoridade,
argumento por evidência,
argumento
por
comparação, argumento
por
exemplificação,
argumento por causa e
consequência;
Apresentar
estratégias
linguístico-discursivas
que
devem
ser
empregadas na construção
dos argumentos: uso de
conectivos de acordo com
o efeito de sentido
almejado, uso de recursos
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gráficos para citar o
discurso do outro (aspas,
travessão, tamanho de
fonte etc.), uso de
expressões introdutórios
do discurso do outro
(segundo, de acordo com,
para, etc.)
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LÍNGUA PORTUGUESA- TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
ANO

6º

CAMPOS DEATUAÇÃO

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE
LINGUAGEM

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Análise
Léxico/morfologia
linguística/semiótica

HABILIDADES

ORIENTAÇÕES
METODOLÓGICAS
Propor uma atividade com textos
jornalísticos através de notícias ou
reportagens, retiradas de jornais
impressos ou digitais. Com temas
que façam parte do contexto social
do aluno e da sociedade local.

Realizar um leitura do gênero
notícia esportiva e observar suas
marcas
linguísticas
que
proporcionem ao aluno o domínio
da escrita e sua interação nos
diferentes campos de atuação da
(EF06LP03)
Analisar
vida social. Tendo em vista que o
diferenças
de
sentido
esporte faz parte da vida social do
entrepalavrasde uma série
aluno, uma vez que este é o país do
sinonímica.
futebol.
Exercitar, em textos do gênero
notícia, os conhecimentos sobre os
elementos léxicos e morfológicos,
dando ênfase na análise de
diferenças de sentido entre as
palavras. Encaixar essas palavras e
sentidos
no
campo
de
conhecimento social e até escolar, a
fim de provocar no aluno
autonomia e protagonismo na vida
social.
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Levantar os conhecimentos prévios
dos alunos sobre a função e a flexão
dos adjetivos; inferir a função do
gênero conto, a partir da escuta de
um texto. E identificar os modos
dos verbos presentes no texto e
apresentar aos alunos. Exemplo de
texto:"A Moça Tecelã"

6º

6º

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO

Análise
Morfossintaxe
linguística/semiótica

Análise
Morfossintaxe
linguística/semiótica
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(EF06LP04) Analisar a função
e as flexões de substantivos e
adjetivos e de verbos nos
modos Indicativo, Subjuntivo e
Imperativo:
afirmativo
e
negativo.

(EF06LP05) Identificar os
efeitos de sentido dos modos
verbais, considerando o gênero
textual
e
a
intenção
comunicativa.

Identificar e reconhecer, no texto,
algumas relações entre o adjetivo e
o substantivo (caracterização dos
seres, objetos, sensações, lugares
etc.) ; construir, coletivamente, o
conceito de adjetivo. Mostar
através de slides os modos verbais,
as suas características principais e
trabalhar as suas flexões.
Empregar adjetivos flexionando-os
em gênero, número e grau e
identificação dos modos verbais
por meio da reescrita de um trecho
de um conto. Exemplo de texto:
"Um problema Difícil" de Pedro
Bandeira.
Dividir a sala em equipes, e cada
grupo deverá criar sua própria
notícia,
utilizando
predominantemente
o
modo
indicativo nas construções verbais.

A Notícia é um gênero textual
jornalístico e não literário que está
presente em nosso dia a dia, sendo
encontrada principalmente nos
meios de comunicação gerando a
interação social.
Avaliar o gênero propaganda e as
construções verbais no modo
imperativo e após dividir a sala em
equipes. Cada grupo deverá ter em
mãos uma revista e cada aluno
deverá escolher uma propaganda,
compartilhar com o grupo e, juntos,
irão destacar todos os verbos no
imperativo. Feito isso, cada grupo
irá compartilhar seus trabalhos e o
professor irá fazer uso do quadro
para expor os verbos e analisar os
efeitos de sentido de cada verbo.
Com essa abordagem irá acontecer
a interação social a construção e a
aquisição do conhecimento.
Analisar através do gênero poema o
uso do modo subjuntivo do verbo e,
por meio disso, reforçar o
imaginário e o desejo de quem
escreve. Não há compromisso com
o real, por isso o uso do subjuntivo
no gênero poema pode ajudar o
aluno
a
compreender
as
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6º

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO

Análise
Morfossintaxe
linguística/semiótica

(EF06LP06)
Empregar,
adequadamente, as regras de
concordância
nominal
(relações entre os substantivos
e seus determinantes)e as
regras de concordância verbal
(relações entre o verbo e o
sujeito simples e composto).

possibilidades de sentidos que
podem ser expressos com esse
modo verbal. Optar pela produção
de um poema curto, com uso de
rimas, mas com destaque nos
verbos que indicam hipótese,
desejo, possibilidade, ou seja, se
encaixem no modo subjuntivo.
Identificar o princípio fundamental
da concordância nominal, relações
entre os substantivos e seus
determinantes e as regras de
concordância verbal (relações entre
o verbo e o sujeito simples e
composto) a partir da leitura de um
texto de cordel e uma abordagem
mais gramatical. Após exposição
do conteúdo, o professor, junto com
os alunos, irá escolher trechos do
texto com os quais seja possível
trabalhar a concordância nominal e
verbal. É necessário fazer a análise
desses trechos com muita cautela
para que o aluno não perca o
encanto pelo texto, nem tire a
essência e a beleza do texto em
virtude do detrimento gramatical.
Aplicar a concordância nominal e
verbal a partir da reescrita de um
trecho de reportagem. É preciso
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trabalhar com as variações:
masculino, feminino, singular e
plural.

6º

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO

Análise
Morfossintaxe
linguística/semiótica

(EF06LP07) Identificar, em
textos, períodos compostos por
orações separadas por vírgula
sem a utilização de conectivos,
nomeando-os como períodos
compostos porcoordenação.

Utilizar a concordância nominal e
verbal a partir da reescrita de um
trecho de música do gênero Rap ou
Hip Hop (é necessário cautela para
escolher a música, pois deve ser de
acordo com a idade-série e o
contexto dos alunos). A partir
disso, trabalhar com as variações:
masculino, feminino, singular e
plural.
Expor um texto dissertativoargumentativo em slide para os
alunos com o uso de computador,
projetor, se possível, para destacar
vírgulas e conjunção “e” durante a
análise das frases. Mostrar no
quadro o uso básico da vírgula e sua
relação de sentido nos períodos.
Identificar dentro do texto períodos
compostos por coordenação, dando
ênfase
às
conjunções
coordenativas.
Exercitar o uso da vírgula em
orações coordenadas assindéticas e
estabelecer relações de sentido
usando
as
conjunções
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coordenativas para gerar períodos
compostos
por
coordenação,
através da comparação de frases.
Estas frases, que serão fruto de
estudo, deverão ser escolhidas pelo
professor, digitadas e impressas
para que cada aluno tenha em mãos
o material de análise e estudo.

6º

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO

Análise
Morfossintaxe
linguística/semiótica
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(EF06LP08) Identificar, em
texto ou sequência textual,
orações
como
unidades
constituídas em torno de um
núcleo verbal e períodos como
conjunto
de
orações
conectadas.

Criar um texto narrativo através da
criação de um texto narrativo, no
qual
o
aluno
deve
usar
adequadamente a vírgula para
separar as orações coordenadas e
fazer
uso
das
conjuncões
coordenativas
básicas.
Essa
produção
acontecerá
após
exposição do conteúdo pelo
professor e as produções devem ser
feitas sob sua supervisão e posterior
correção.
Identificar e compreender o verbo
como núcleo oracional dos
períodos simples e compostos,
fazendo análise dos textos contidos
nos textos gênero Memes. Os
textos devem ser apresentados em
forma de slide, para melhor
visualização dos alunos. A escolha
dos Memes deve ser feita dando
preferência a temas e situações

pertencentes ao contexto social do
aluno e adequado segundo a sua
idade-série.
Compreender as diferenças entre
períodos simples e compostos de
um Meme retirado da internet. Com
a ajuda do professor identificar o
núcleo verbal e períodos como
conjunto de orações conectadas e a
partir disso, escrever orações
sindéticas e assindéticas.
Distribuir textos do gênero Meme
com apenas linguagem não-verbal
entre os alunos. Após a exposição
do conteúdo que abrange orações
como unidades constituídas em
torno de um núcleo verbal e
períodos como conjunto de orações
conectadas, o professor deve
estimular os alunos a escreverem
sobre esses memes. Devem criar
frases que retratem o contexto
sugerido pelas imagens e, na
construção dessas falas, devem
fazer uso dos recursos linguísticos
estudados.
.
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Trabalhar os períodos simples e
compostos através do gênero
meme. A escolha do gênero meme
atende à proposta de se trabalhar
com gêneros do discurso afinados
com as esferas e demandas sociais
contemporâneas.
“Compreender
e
utilizar
tecnologias digitais de informação
e comunicação de forma crítica,
significativa, reflexiva e ética nas
diversas práticas sociais. Usando
como
pressupostos
os
conhecimentos gramaticais.
6º

Análise
TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
Morfossintaxe
linguística/semiótica

(EF06LP09) Classificar, em
Identificar e produzir períodos
texto ou sequência textual, os
simples e compostos através de
períodos simples e compostos.
memes. Os textos deverão ser
escolhidos pelo professor e
impressos, a fim de proporcionar
recursos
materiais
para
aprofundamento do conhecimento.
Distribuir textos do gênero Meme
entre os alunos. Após a exposição
do conteúdo que abrange orações
como unidades constituídas em
torno de um núcleo verbal e
períodos como conjunto de orações
conectadas, o professor deve
estimular os alunos a escreverem
sobre esses memes. Devem criar
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6º

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO

frases que retratem o contexto
sugerido pelas imagens e, na
construção dessas falas, devem
fazer uso dos recursos linguísticos
estudados: períodos simples e
compostos.
Apresentar o conceito de frase
verbal e nominal no quadro. Em
seguida apresentar slides com uma
sequência de imagens que possam
ser associadas tanto a frases
nominais como a orações (frases
verbais). Podem ser feitas cópias
coloridas (caso não tenha projetor)
e transformá-las em pequenos
cartões para que sejam sorteados
pelo grupo de alunos. Cada um que
(EF06LP10)
Identificar
receber uma imagem terá um tempo
sintagmas nominais e verbais
para formar frases e quem o fizer de
como constituintes imediatos
forma mais rápida pode ser
da oração.
premiado, por exemplo. Escrever
as frases no quadro. E assim haverá
a construção e a socialização do
conhecimento.

Análise
Sintaxe
linguística/semiótica

Apresentar o conceito de frase
verbal e nominal no quadro. Em
seguidao
professor
deverá
apresentar slides com uma
sequência de imagens que possam
ser associadas tanto a frases
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nominais como a orações (frases
verbais). E a partir disso sugerir um
exercício de associação de uma
mesma imagem a duas frases. Os
alunos formarão uma nominal e
outra verbal. E assim haverá a
construção e a socialização do
conhecimento.

6º

(EF06LP11)
Utilizar,
ao
produzir texto, conhecimentos
Elementos notacionais
Análise
linguísticos e gramaticais:
TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
da
escrita/
linguística/semiótica
tempos verbais, concordância
morfossintaxe
nominal e verbal, regras
ortográficas, pontuação etc.
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Expor o conceito de frase verbal e
nominal no quadro. Em seguida
deverá
apresentar
imagens
(impressas ou em slides) com
linguagem verbal e não verbal. A
partir
disso,
sugerir
duas
atividades. Na primeira, o aluno vai
identificar frases nominais e
verbais que estejam presentes nas
imagens. Na segunda, o aluno
deverá criar uma frase nominal e
uma verbal para cada imagem.
Solicitar a produção de um texto,
no qual o aluno deverá usar
conhcecimentos linguísticos e
gramaticais
estudados
anteriomente. A sugestão é
trabalhar a produção de um texto no
qual o gênero esteja no cronograma
atual da turma. Se estiverem
trabalhando narrativas, é prefeível
que se aproveite o de maneira

oportuna para produzir algo do
gênero do momento. Se o gênero do
momento estiver sendo texto de
opinião, a sugestão é a mesma. As
produções devem ser feitas sob a
supervisão e posterior correção do
professor.
Utilizar conhecimentos linguísticos
e gramaticais para a produção de
um texto de opinião. O texto deve
ter introdução, desenvolvimento e
conclusão e o tema deve ser
escolhido pelo professor, debatido
anteriormente à produção e deve
ser usado como suporte para
expressão da opinião no texto. O
tema deve estar inserido na
realidade do aluno, fazendo parte
do seu contexto de vida social e
deve, sobretudo, estar adequado à
idade-série do aluno.
Expor conhecimentos linguísticos e
gramaticais para a produção de um
texto do gênero Narrativa de
Aventura. O texto deve seguir os
conceitos e estrutura do tipo textual
narrativo. O tema deve ser
escolhido pelo professor, debatido
anteriormente à produção e deve
ser usado como suporte para a
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6º

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO

Análise
SemânticaCoesão
linguística/semiótica

(EF06LP12)
Utilizar,
ao
produzir texto, recursos de
coesão referencial (nome e
pronomes), recursos semânticos de sinonímia, antonímia e
homonímia e mecanismos de
representação
dediferentes
vozes (discurso direto e
indireto).

criação do texto. O tema deve estar
inserido na realidade do aluno,
fazendo parte do seu contexto de
vida social no que se refere ao
mundo fantástico ao qual ele tem
acesso. E deve, sobretudo, estar
adequado à idade-série do aluno.
Fazer uma roda de conversa na sala
de aula, onde cada aluno irá contar
uma narrativa de conto popular.
Após a troca de saberes, chega o
momento da produção textual.
Cada aluno vai escolher uma
história de sua preferência dentre as
que foram contadas. Na produção,
é necessário que o professor trace
alguns parâmetros e venha a sugerir
que o aluno deve usar elementos
coesivos (nomes, pronomes),
recursos semânticos (sinônimos,
antônimos), tendo em vista que ele
irá contar a narrativa com suas
palavras e precisará desses
recursos, pois sua história não sairá
igual a do contador. O professor
deve sugerir também que o aluno
utilize diálogos e diferentes vozes
(discurso direto e indireto)
Apresentar 2 ou 3 contos populares
e através de roda de conversa em
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sala de aula, apresentar para os
alunos as características do gênero.
Após isso, sugerir que cada aluno
escolha uma história de sua
preferência dentre as que foram
contadas. Na produção é necessário
que o professor trace alguns
parâmetros e venha a sugerir que o
aluno deve usar elementos coesivos
(nomes,
pronomes),
recursos
semânticos
(sinônimos,
antônimos), tendo em vista que ele
irá contar a narrativa com suas
palavras e precisará desses
recursos, pois sua história não sairá
igual ao original. O professor deve
sugerir também que o aluno utilize
diálogos e diferentes vozes
(discurso direto e indireto)
Expor imagens impressas ou slides
com sequências de imagens que
representem contos populares. E
através de roda de conversa em sala
de aula, apresentar para os alunos
as características do gênero. Em
seguida, perguntar se conhecem as
histórias
que
as
imagens
representam. Quem souber irá
recontar uma delas com suas
palavras. E quem não conhecer
nenhuma delas, poderá escrever
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uma história que represente uma
imagem de sua escolha, usando sua
imaginação, ou seja, escreveráa
história à sua maneira.Na produção
é necessário que o professor trace
alguns parâmetros e venha a sugerir
que o aluno deve usar elementos
coesivos (nomes, pronomes),
recursos semânticos (sinônimos,
antônimos), tendo em vista que ele
irá contar a narrativa com suas
palavras e precisará desses
recursos, pois sua história não sairá
igual à original. O professor deve
sugerir também que o aluno utilize
diálogos e diferentes vozes
(discurso direto e indireto)
Exemplos de Contos Populares:
"A Onça e o Lobo"
"A Raposa Que Perdeu As Pernas"
"A Onça, O Burro e A Raposa"
"A Raposa e a Onça."
"Mestre Galo e A Comadre Onça."
"O Casamento da Raposa."

6º, 7º TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO

Análise
Fono-orto-grafia
linguística/semiótica
166

(EF67LP32)
palavrascom

Escrever Ler o texto de Cordel na íntegra e
correção os alunos irão preencher com as

ortográfica, obedecendo as palavras que faltam, utilizando a
convenções da língua escrita. ortografia correta. E para finalizar o
professor colocará as palavras
escritas corretamente no quadro e
aquelas que for possível encaixar
nas regras de uso ortográfico,
deverão ser exploradas na aula.
Fazendo a relação entre a oralidade
e escrita, linguagem formal e
informal, o professor irá trazer o
contexto social para dentro da sala
de aula e o aprendizado será para
além do conhecimento técnico, será
para a vida.
Trabalhar ortografia através da
litaratura de cordel. O professor
deve imprimir a letra de um cordel
e distribuir uma cópia para cada
aluno. Neste texto o professor
deverá retirar as palavras que
poderão ser trabalhadas fonética e
ortograficamente, deixando, assim,
o texto com várias lacunas.
(sugetão de texto: letra do cordel
“Superação” de Bráulio Bessa).
Atividade será: o professor irá
colocar o vídeo de Bráulio Bessa
declamando o poema naíntegra e os
alunos irão preencher com as
palavras que faltam, utilizando a
ortografia correta. E para finalizar o
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professor colocará as palavras
escritas corretamente no quadro e
aquelas que for possível encaixar
nas regras de uso ortográfico,
deverão ser exploradas na aula.
Fazendo a relação entre a oralidade
e escrita, linguaagem formal e
informal, o professor irá trazer o
contexto social para dentro da sala
de aula e o aprendizado será para
além do conhecimento técninco,
será para a vida.
Revisar ortografia através da
litaratura de cordel. O professor
deve imprimir a letra de um cordel
e distribuir uma cópia para cada
aluno. Neste texto o professor
deverá retirar as palavras que
poderão ser trabalhadas fonética e
ortograficamente, deixando, assim,
o texto com várias lacunas.
(sugestão de texto: letra do cordel
“Superação” de Bráulio Bessa).
Atividade será: o professor irá pedir
para os alunos preencherem com as
palavras que faltam na opinião
deles, mesmo sem conhecer o texto.
Eles devem utilizar a ortografia
correta. Depois disso, o professor
colocará as palavras sugeridas
pelos alunos corretamente no
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quadro e aquelas que for possível
encaixar nas regras de uso
ortográfico, deverão ser exploradas
na aula. E para finalizar, o
professor irá ler e escrever as
palavras originais do texto,
mostrando aos alunos o vídeo de
Bráulio Bessa recitando o poema.
Com isso, será feita a relação entre
a oralidade e escrita, linguaagem
formal e informal, o professor irá
trazer o contexto social para dentro
da sala de aula e o aprendizado será
para além do conhecimento
técninco, será para a vida.
Investigar o que os alunos sabem
sobre o uso de pontuação. Dizer aos
alunos que irão fazer a leitura de
um texto e deverão identificar todos
os sinais de pontuação. E junto com
o professor irão fazer a análise e
justificativa dos usos e possíveis
Análise
Elementosnotacionaisda (EF67LP33) Pontuar textos
6º, 7º TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
mudanças na pontuação e suas
linguística/semiótica escrita
adequadamente.
mudanças de sentido. (sugestão:
texto "Salvo por uma vírgula") que
conta a história de um personagem
que foi salvo por uma vírgula
colocada no lugar certo em uma
determinada frase.
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Fazer um levantamento do que os
alunos sabem sobre o uso de
pontuação. Dizer aos alunos que
irão fazer a leitura de um texto que
não possui nenhuma pontuação e
eles deverão identificar todos os
possíveis sinais de pontuação e
colocá-los adequadamente. E junto
com o professor irão fazer a análise
e justificativa dos usos e possíveis
mudanças na pontuação e suas
mudanças de sentido. Após isso, o
professor deverá expor todas as
pontuações originais do texto e
assim extrair o melhor aprendizado
possível. (sugestão: texto "Salvo
por uma vírgula") que conta a
história de um personagem que foi
salvo por uma vírgula colocada no
lugar certo em uma determinada
frase.
Solicitar aos alunos a leitura de um
texto que possui a pontuação
totalmente equivocada (esse texto
deve ser modificado previamente
pelo professor) e eles deverão
identificar todos os possíveis sinais
de pontuação e colocá-los
adequadamente e retirar aqueles
que julgarem incorretos. Depois
disso, junto com o professor, irão
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6º, 7º TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO

Análise
Léxico/mor-fologia
linguística/semiótica

fazer a análise e justificativa dos
usos e possíveis mudanças na
pontuação e suas mudanças de
sentido. Após isso, o professor
deverá expor todas as pontuações
originais do texto e assim extrair o
melhor aprendizado possível.
(sugestão: texto "Salvo por uma
vírgula") que conta a história de um
personagem q foi salvo por uma
vírgula colocada no lugar certo em
uma determinada frase.
Apresentar os principais prefixos
que podem dar origem a outras
palavras trazendo o sentido de
negação (in-, im-, i-, des-, dis-, a,á, an-). A partir disso sugerir aos
alunos palavras que podem ser
modificadas com o uso desses
prefixos. Os próprios alunos irão
(EF67LP34) Formar
mepregar esse prefixos de negação
antônimos com acréscimo de
nas palavras sugeridas. Após isso o
prefixos que expressam noção
professor deveráfazer a corrção e as
de negação.
ponderações necessárias para a
consolidação do conhecimento.
Expor aos alunos uma lista de
palavras derivadas por prefixação
que ao serem modificadas pelos
prefixos, passaram a ter sentido
contrário aos das palavras
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primitivas. A atividade será pedir
aos alunos que identifiquem esses
morfemas que causaram a mudança
de sentido nas palavras. Após isso,
o professor irá corrigir a atividade
produzida pelos alunos e para
finalizar irá mostrar a classificação
do elemento mórfico prefixo e seus
principais prefixos de negação.

6º, 7º TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO

Análise
Léxico/mor-fologia
linguística/semiótica
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Listar aos alunos palavras que
podem ser modificadas e gerar
palavras derivadas por prefixação e
que gerem sentido de negação, ou
seja, sentido contrário. Após isso, o
professor irá corrigir a atividade
produzida pelos alunos e para
finalizar irá mostrar a classificação
dos elementos mórficos e seus
principais prefixos de negação.
Apresentar aos alunos uma lista de
palavras que receberam acréscimo
de afixos que ao serem
modificadas, passaram a ser
(EF67LP35) Distinguir
palavras derivadas. Estas palavras
palavras derivadas por
escolhidas
previamente
pelo
acréscimo de afixos e palavras
professor deverão estar em 6
compostas.
envelopes. A atividade será, após
dividir a turma em 6 grupos, pedir
aos alunos que ao retirarem as
palavras do envelope identifiquem

esses morfemas que causaram a
mudança nas palavras. Após isso, o
professor irá corrigir a atividade
produzida pelos alunos e para
finalizar irá mostrar a classificação
do elemento mórfico (prefixo,
sufixo...) e seus principais
processos de composição de novas
palavras.
Criar vários cartões com palavras
que podem ser modificadas por
afixos. Colocar as palavras em um
envelope e os afixos em outro.
Criando 4 pares de envolepes
(totalizando 8 envelopes: 1 com as
palavras e outro com os afixos).
Dividir a sala em 4 grupos. Cada
grupo irá ficar com um par de
envelopes. A atividade será formar
o maior número de palavras
derivadas possíveis. Após isso, o
professor irá corrigir a atividade
produzida pelos alunos e para
finalizar
irá
mostrar
a
classificaçãodo elemento mórfico
(prefixo, sufixo...) e seus principais
processos de composição de novas
palavras.
Dividir a sala em dois grupos: um
deles ficará com um envelope
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contendo afixos e o outro ficará
com um envelope contendo as
palavras
que
podem
ser
modificadas pelos afixos. Um
grupo desafiará o outro a compor o
maior número de palavras
possíveis. O grupo dos afixos tira
um prefixo ou sufixo do envelope e
pede para o outro grupo formar o
máximo de palavras possível a
partir daquele afixo, em seguida
será a vez do grupo com o envelope
das palavras pedir para que o outro
grupo use afixos para formar
palavras deridas a partir daquela
que foi sugerida. O professor seráo
mediador e anotará cada palavra
formada pelos grupos que tenha
sentido. Quem conseguir mais
palavras vence. Após isso, o
professor irá corrigir as palavras
sugeridas pelos alunos e para
finalizar irá mostrar a classificação
dos elementos mórficos (prefixos,
sufixos) e seus principais processos
de composição de novas palavras.

6º, 7º TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO

(EF67LP36)
Utilizar,
ao
produzir texto, recursos de
coesão referencial (léxica e
pronominal) e sequencial

Análise
Coesão
linguística/semiótica

174

Trabalhar o gênero conto de humor,
apresentando as características
pertencentes ao gênero e sua
ligação com os elementos de

eoutros recursos expressivos coesão referencial (léxica e
adequados ao gênero textual. pronominal) e sequencial e de
outros
recursos
expressivos
adequados ao conto de humor. (Os
contos de humor, especificamente,
utilizam as características do que é
considerado divertido e cômico
para a estruturação de sua narrativa
e constroem o humor por meio de
mecanismos linguísticos, figuras de
linguagem, quebra de expectativa e
conhecimentos de mundo que são
mobilizados na interação entre
autor, texto e leitor). A atividade
será realizada após o professor ler a
conclusão (final) do texto que será
previamente selecionado por ele, a
turma será dividida em grupos de 3
pessoas e eles irão construir uma
introdução e um desenvolvimento
para a história.
Realizar a leitura de um texto do
gênero
conto
de
humor,
apresentando as características
pertencentes ao gênero e sua
ligação com os elementos de
coesão referencial (léxica e
pronominal) e sequencial e de
outros
recursos
expressivos
adequados ao conto de humor. A
atividade será após o professor ler a
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introdução do texto que será
previamente selecionado por ele, a
turma será dividida em grupos de 3
pessoas e eles irão construir um
desenvolvimento e uma conclusão
para a história.
Apresentar
as
características
pertencentes ao gênero e sua
ligação com os elementos de
coesão referencial (léxica e
pronominal) e sequencial e de
outros
recursos
expressivos
adequados ao conto de humor. A
atividade será: após o professor ler
o desenvolvimento do texto que
será previamente selecionado por
ele, a turma será dividida em
grupos de 3 pessoas e eles irão
construir uma introdução e uma
conclusão para a história.

6º, 7º TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO

Análise
Sequênciastextuais
linguística/semiótica
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(EF67LP37) Analisar, em
diferentestextos,osefeitosde
sentido decorrentes do uso de
recursos
linguísticodiscursivos
deprescrição,causalidade,

Colocar em evidência as escolhas
lexicais decorrentes do uso de
adjetivos e advérbios. Gênero
sugerido: Panfleto. Explique aos
alunos que irão perceber como
elementos
qualificadores,

sequências
descritivas
e intensificadores e circunstanciais
expositivas e ordenação de (como de tempo e de lugar) são
eventos.
regularidades
utilizadas
na
construção de estilo e sentido do
gênero Panfleto. Perguntar aos
alunos se conhecem a expressão”A
propagandaéa alma do negócio”e o
que significa. Converse com os
alunos sobre a importância da
propaganda para uma empresa ou
para um produto e que para atingir
o objetivo - vender um produto-, a
propaganda deve ser objetiva e
focada no público-alvo. O
professor deve trazer panfletos
originais ou xerocados e farácom
que os alunos identifquem os
recursos linguístivos que geram
descrição, exposição, ordenação e
sequência de eventos.
Conversar com os alunos sobre a
importância da propaganda para
uma empresa ou para um produto e
que para atingir o objetivo - vender
um produto-, a propaganda deve ser
objetiva e focada no público-alvo.
O professor deve trazer panfletos
originais
ou
xerocados
e
mostraráaos alunos os recursos
linguístivos que geram descrição,
exposição, ordenação e sequência
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de eventos. e em seguida pediráaos
alunos que criem seu panfleto com
a propaganda de um produto,
usando
todos
os
recursos
linguísticos apresentados.

6º, 7º TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO

Análise
Figuras delinguagem
linguística/semiótica
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(EF67LP38)
Analisar
os
efeitos de sentido do uso de
figuras de linguagem, como
comparação,
metáfora,

Perguntar aos alunos se conhecem
a expressão "A propaganda éa alma
do negócio”e o que significa.
Converse com os alunos sobre a
importância da propaganda para
uma empresa ou para um produto e
que para atingir o objetivo - vender
um produto-, a propaganda deve ser
objetiva e focada no público-alvo.
O professor deve trazer recortes de
imagens retiradas de panfletos
originais ou xerocados e farácom
que os alunos criem seus próprios
panfletos colando a imagem que
escolher em uma folha a4 trazida
pelo professor e fazendo uso dos
recursos linguístivos que geram
descrição, exposição, ordenação e
sequência de eventos criem a
propaganda de um produto para ser
divulgado através deste panfleto.
Trabalhar com situações do
cotidiano e que conduzam o aluno
a entender o conceito de sentido
figurado e se aproprie das figuras

metonímia,
personificação, de lingugem. O professor deve
hipérbole, dentre outras.
trazer impressas ou por meio de
slides apenas imagens que retratem
expressões populares como por
exemplo: "A cavalo dado não se
olha os dentes", "Onde Judas
perdeu as botas", "Não adianta
chorar pelo leite derramado", "
Vocêpode me quebrar um galho"
etc. E induzí-los a perceberem as
metáforas presentes nas imagens.
Trazer uma lista de expressões do
cotidiano que auxiliem no
entendimento do sentido figurado e
das figuras de lingugem como:"Ei,
meu filho, vai comprar Bombril"
(metonímia), "Quero dois dentes de
alho"(catacrese), "A onda beijou os
meus pés" (personificação) etc.
Sugestão de atividade: o professor
traráimpressa uma lista de frases ou
expressões que tragam as figuras de
linguagem estudadas e, junto com
os alunos, classifique-as.
Trazer impressas ou por meio de
slides apenas imagens que retratem
expressões populares como por
exemplo: "A cavalo dado não se
olha os dentes", "Onde Judas
perdeu as botas", "Não adianta
chorar pelo leite derramado", "
179

Vocêpode me quebrar um
galho"etc.
E
induzí-los
a
perceberem as metáforas presentes
nas imagens. Trazer uma lista de
expressões do cotidiano que
auxiliem no entendimento do
sentido figurado e das figuras de
lingugem como:"Ei, meu filho, vai
comprar
Bombril"(metonímia),
"Quero
dois
dentes
de
alho"(catacrese), "A onda beijou os
meus pés" (personificação) etc.
Sugestão de atividade: os alunos
deverão fazer uma lista com frases
e/ou expressões que tragam as
figuras de linguagem estudadas e,
junto com os alunos, o professor
possa classificá-las.
Apresentar por meio de slides ou
impressas apenas imagens que
retratem expressões populares
como por exemplo: "A cavalo dado
não se olha os dentes", "Onde Judas
perdeu as botas", "Não adianta
chorar pelo leite derramado", "
Vocêpode me quebrar um
galho"etc.
E
induzí-los
a
perceberem as metáforas presentes
nas imagens. Pedir que os alunos
escrevam que eles conhecem que se
encaixem
na
condição
de
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linguagem figurada. O professor
pode selecionar trechos de poemas
ou trechos de músicas que tragam
sentido figurado e ajudem os alunos
a se apropriarem das mais diversas
figuras de linguagem que existem.
Sugestões de músicas:
Pleonasmo:
1- Música: Imortal (Sandy e Junior)
Comparação:
2- Música: Chove Chuva ( Jorge
Ben Jor)
Onomatopéia:
3- Música: Eu Quero Tchu, Eu
Quero Tcha (João Lucas e Marcelo)
Prosopopéia/Personificação
/Comparação:
4- Música: Choram as Rosas
(Bruno e Marrone)
Metonímia
5- Música: Copo de vinho
(Robinho da Prata)
Metáfora
6- Música: Química do Amor
(Luan Santana)
Antítese
7- Música: Amo Noite e Dia (Jorge
e Mateus)
Paradoxo
8- Música: Monte Castelo (Legião
Urbana)
Hipérbole
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9- Música: Exagerado (Cazuza)
Eufemismo
10- Música; Música Ambiente
(Legião Urbana)
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(EF07LP03) Formar, com
base em palavras
primitivas,palavras derivadas
com
os prefixos e sufixos mais
produtivos no português.

Apresentar aos alunos uma lista de
palavras que receberam acréscimo
de afixos que ao serem
modificadas, passaram a ser
palavras derivadas.
Estas
palavras
escolhidas
previamente
pelo
professor
deverão estar em 6 envelopes. A
atividade será, após dividir a turma
em 6 grupos, pedir aos alunos que
ao retirarem as palavras do
envelope
identifiquem
esses
morfemas que causaram a mudança
nas palavras. Após isso, o professor
irá corrigir a atividade produzida
pelos alunos e para finalizar irá
mostrar a classificação do elemento
mórfico (prefixo, sufixo...) e seus
principais
processos
de
composição de novas palavras.
O professor pode criar vários
cartões com palavras que podem
ser modificadas por afixos. Colocar
as palavras em um envelope e os
afixos em outro. Criando quatro
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pares de envolepes (totalizando
oito envelopes: um com as palavras
e outro com os afixos). Dividir a
sala em quatro grupos. Cada grupo
irá ficar com um par de envelopes.
A atividade será formar o maior
número de palavras derivadas
possíveis. Após isso, o professor irá
corrigir a atividade produzida pelos
alunos e para finalizar irá mostrar a
classificação do elemento mórfico
(prefixo, sufixo...) e seus principais
processos de composição de novas
palavras.
Dividir a sala em dois grandes
grupos: um deles ficará com um
envelope contendo afixos e o outro
ficará com um envelope contendo
as palavras que podem ser
modificadas pelos afixos. Um
grupo desafiará o outro a compor o
maior número de palavras
possíveis. O grupo dos afixos tira
um prefixo ou sufixo do envelope e
pede para o outro grupo formar o
máximo de palavras possíveis a
partir daquele afixo, em seguida
será a vez do grupo com o envelope
das palavras pedir para que o outro
grupo use afixos para formar
palavras derivadas a partir daquela
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que foi sugerida. O professor seráo
mediador e anotará cada palavra
formada pelos grupos que tenha
sentido. Quem conseguir mais
palavras vence. Após isso, o
professor irá corrigir as palavras
sugeridas pelos alunos e para
finalizar irá mostrar a classificação
dos elementos mórficos (prefixos,
sufixos) e seus principais processos
de composição de novas palavras.
Fazer uso de manchetes de jornais
para mostrar ao aluno o verbo como
núcleo da oração. Produzir
manchetes
explorando
a
importância do verbo na construção
de enunciados nos quais ele será o
núcleo.
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Apresentar ao aluno o verbo como
(EF07LP04) Reconhecer, em
núcleo da oração e seus efeitos de
textos, o verbo como o núcleo
sentido através de títulos de
das orações.
notícias. Produzir títulos de
notícias usando como base notícia
reais e da atualidade que devem ser
trazidas pelo professor ou a partir
de susgestões dos alunos com a
mediação do professor.
Elaborar notícias curtas a partir de
outras já existentes que estão
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circulando no momento, usando
como base a ideia de que o verbo é
o núcleo da oração e também
responável pelos inúmeros efeitos
de sentido que pode proporcionar.
Apresentar
o
conceito
de
transitividade verbal quanto à
necessidade de usar complemento
(verbo transitivo) ou não usar
(verbo intransitivo). Caso haja, por
parte dos alunos, dificuldade em
reconhecer o verbo quanto classe
gramatical, é necesário saná-la.
Colocar, no quadro ou através de
slides, frases que peçam e que não
peçam complemento. O professor
deverá colocar nas frases apenas o
sujeito e o verbo, deixando o aluno
livre para buscar os complementos.

(EF07LP05) Identificar, em
orações de textos lidos ou de
produção própria, verbos de
predicação
completa
e
incompleta: intransitivos e
transitivos.
Iniciar a aula mostrando frases que
tenham apenas sujeito e verbo, e
pedir aos alunos que usem sua
criatividade para completar, caso
necessário, essas frases.E a partir
disso verificar aquelas q o verbo
pede complemento e aquelas que
não, com isso apresentando o
conceito de trasitividade verbal
sem apego a conceitos gramaticais.

7º

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO

Análise
Morfossintaxe
linguística/semiótica

186

(EF07LP06) Empregar as
regras básicas de concordância nominal e verbal em
situações comunicativas e na
produção de textos.

Trazer um texto do gênero de
escolha do professor, no qual frases
estarão destacadas previamente,
algumas com verbos que pedem
complemento e outras que não têm
essa necessidade. Ler essas frases
com os alunos e indagar, por que
algumas pedem complemento e
outras não. Desse modo apresentar
o conceito de transitividade, sem o
uso demasiado dos conceitos
técnicos gramaticais. Pedir aos
alunos para retirarem dessas
orações os verbos contidos nelas e
induzi-los a produzirem suas
próprias frases já dentro do
conceito
de
transitivo
ou
intransitivo.
Descobrir o princípio fundamental
da concordância nominal a partir da
leitura de um texto de Cordel e uma
abordagem mais gramatical, ,
relações entre os substantivos e
seus determinantes e as regras de
concordância verbal (relações entre
o verbo e o sujeito simples e
composto).
Após exposição do conteúdo, o
professor, junto com os alunos, irá
escolher trechos do texto com os
quais seja possível trabalhar a

concordância nominal e verbal. É
necessário fazer a análise desses
trechos com muita cautela para que
o aluno não perca o encanto pelo
texto, nem tire a essência e a beleza
do texto em virtude do detrimento
gramatical.
Aplicar a concordância nominal e
verbal a partir da reescrita de um
trecho de reportagem. Trabalhando
com
as
variações:masculino,
feminino,
singular e plural.
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(EF07LP07) Identificar, em
textos lidos ou de produção
própria, a estrutura básica da
oração: sujeito, predicado,
complemento (objetos direto e
indireto).

Aplicar a concordância nominal e
verbal a partir da reescrita de um
trecho de música do gênero Rap ou
Hip Hop. ( é necessário cautela para
escolher a música, pois deve se
encaixar na idade-série e o contexto
dos alunos) Trabalhando com as
variações: masculino, feminino,
singular e plural.
Retomar, em um primeiro
momento,
o
conceito
de
transitividade
verbal
(verbo
transitivo e verbo intransitivo) para
identificar o seu papel na atribuição
dos efeitos de sentido nos textos.
Relembrar com a turma as classes

de palavras (dê atenção especial às
classes do verbo, substantivo e
pronome) e a estrutura básica da
oração
(sujeito+verbo+complemento),
bem como a relação entre esses
conteúdos.
Explicar aos estudantes o quanto o
complemento verbal é importante
enquanto elemento que atribui
sentido aos textos. Em seguida
apresentar o texto escolhido
previamente
pelo
professor.
Selecionar orações que possuam os
elementos
estudados
(sujeito+verbo+complemento) e
pedir aos alunos para identificarem
cada elemento, classificando-os.
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Trabalhar através do gênero Meme
a estrutura básica da oração e a
importância de cada elemento na
formação de um enunciado com
sentido. Identificar nas orações
todos os elementos: sujeito, verbo
(transitivo ou intransitivo) e o
complemento verbal (objeto direto
ou obejeto indireto).
(EF07LP08) Identificar, em Trabalhar através do tipo textual
textos lidos ou de produção descritivo adjetivos que ampliam o

própria, adjetivos que ampliam sentido do substantivo, sujeito ou
o sentido do substantivo sujeito complemento verbal. Usar como
ou complemento verbal.
exemplo uma página de quadrinhos
(A turma da Mônica, por exemplo)
que contenha pelo menos 3
personagens e pedir aos alunos que
elaborem orações que façam uso de
adjetivos para descrever as
personagens. Depois disso, fazer a
análise de algumas dessas orações e
identificar os adjetivos que
ampliaram
o
sentido
do
substantivo,
sujeito
ou
complemento verbal.
Analisar os adjetivos que ampliam
o sentido do substantivo, sujeito ou
complemento verbal através de
quadrinhos de heróis. Cada aluno
deve escolher um herói e fazer a
descrição dele, através do uso de
adjetivos em orações construídas
pelos próprios alunos. Depois
disso, fazer a análise de algumas
dessas orações e identificar os
adjetivos que ampliaram o sentido
do
substantivo,
sujeito
ou
complemento verbal.
Identificar os adjetivos nas
autobiografias. Retomar frases
trabalhadas em sala e auxiliar os
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alunos a identificarem os objetivos
dos advérbios nas frases.
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(EF07LP09) Identificar, em
textos lidos ou de produção
própria, advérbios e locuções
adverbiais que ampliam o
sentido do verbo núcleo da
oração.

Trabalhar através do tipo textual
descritivo advérbios que ampliam o
sentido do verbo. Usar como
exemplo uma página de HQ que
contenha foco na narração (balões
de fala do narrador) que seja
marcada por elementos da classe
gramatical advérbio (tempo, lugar,
intensidade, modo...) e pedir aos
alunos que identifiem orações em
que o uso de advérbio ampolia o
sentido do verbo.
Identificar os advérbios que
ampliam o sentido do verbo através
de narrativa de heróis com foco na
descrição. Cada aluno deve
escolher trechos em que são feitas
as descrições com o uso de
advérbios. Depois disso, fazer a
análise de algumas dessas orações e
identificar os advérbios que
ampliaram o sentido do verbo.
Perceber os advérbios que ampliam
o sentido do verbo através de texto
de escolha do professor (deve se
dar preferência a gêneros que estão
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(EF07LP10)
Utilizar,
ao
produzir texto, conhecimentos
linguísticos e gramaticais:
modos e tempos verbais,
concordância nominal e verbal,
pontuação etc.

no cronograma da série). Cada
aluno deve escolher trechos em que
é feito o uso de advérbios. Depois
disso, fazer a análise de algumas
dessas orações e identificar os
advérbios que ampliaram o sentido
do verbo.
Produzir um texto usando os
usando
os
conhecimentos
linguísticos
e
gramaticais
estudados anteriomente. Trabalhar
a produção de um texto no qual o
gênero esteja no cronograma atual
da turma. Se estiverem trabalhando
narrativas, é preferível que se
aproveite o momento de maneira
oportuna para produzir algo do
gênero. Se o gênero do momento
estiver sendo texto de opinião, a
sugestão é a mesma. As produções
devem ser feitas sob a supervisão e
posterior correção do professor.
Deve-se dizer ao aluno que precisa
utilizar, ao produzir o texto,
conhecimentos
linguísticos
e
gramaticais: modos e tempos
verbais, concordância nominal e
verbal, pontuação etc.
Utilizar conhecimentos linguísticos
e gramaticais para a produção de

191

um texto de opinião. O texto deve
ter introdução, desenvolvimento e
conclusão e o tema deve ser
escolhido pelo professor, debatido
anteriormente à produção e deve
ser usado como suporte para
expressão da opinião no texto. O
tema deve está inserido na
realidade do aluno, fazendo parte
do seu contexto de vida social e
deve, sobretudo, estar adequado à
idade-série do aluno. Deve-se dizer
ao aluno que precisa utilizar, ao
produzir o texto, conhecimentos
linguísticos e gramaticais: modos e
tempos verbais, concordância
nominal e verbal, pontuação etc.
Utilizar conhecimentos linguísticos
e gramaticais para a produção de
um texto do gênero Narrativa de
Aventura. O texto deve seguir os
conceitos e estrutura do tipo textual
narrativo. O tema deve ser
escolhido pelo professor, debatido
anteriormente à produção e deve
ser usado como suporte para a
criação do texto. O tema deve estar
inserido na realidade do aluno,
fazendo parte do seu contexto de
vida social no que se refere ao
mundo fantástico ao qual ele tem
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(EF07LP11) Identificar, em
textos lidos ou de produção
própria, períodos compostos
nos quais duas orações
são conectadas por vírgula,ou
por conjunções que expressem
soma de sentido (conjunção
“e”) ou oposição de sentidos
(conjunções “mas”,“porém”).

acesso. E deve, sobretudo, estar
adequado à idade-série do aluno.
Deve-se dizer ao aluno que precisa
utilizar, ao produzir o texto,
conhecimentos
linguísticos
e
gramaticais: modos e tempos
verbais, concordância nominal e
verbal, pontuação etc.
Escolher texto (s) do livro didático,
de preferência da unidade em
estudo, para identificar juntamente
com os alunos períodos compostos
conectados por vírgulas ou
conjunções que expressem soma ou
oposição.
Solicitar que circulem os períodos
compostos conectados por vírgulas
ou conjunções que expressem soma
ou oposição a partir da produção
textual dos alunos.
Identificar em um texto do tipo
narrativo de escolha do professor (é
necessário que o texto esteja
adequado à turma e sua idadesérie), os períodos compostos nos
quais duas orações são conectadas
por vírgula,ou por conjunções que
expressem soma de sentido
(conjunção “e”) ou oposição de

sentidos
“mas”,“porém”).
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(conjunções

Escolher um texto que possua
recursos coesivos referenciais e
após a leitura coletiva desse texto,
mostrar esses recursos aos alunos
dentro do texto (pronomes
anafóricos e substituições lexicais).
Pedir aos alunos que encontrem os
elementos que foram substituídos
no texto, e mostrar aos alunos que
(EF07LP12)
Reconhecer o objetivo é evitar repetição
recursos de coesão referencial: desnecessária de algumas palavras
substituições lexicais (de no texto.
substantivos por sinônimos) ou
pronominais (uso de pronomes fazer a identificação de recursos de
anafóricos
–
pessoais, coesão referencial: substituições
possessivos, demonstrativos). lexicais (de substantivos por
sinônimos) ou pronominais (uso de
pronomes anafóricos – pessoais,
possessivos, demonstrativos) a
partir da produção de um texto do
tipo e gênero de domínio do aluno.
Pedir aos alunos que encontrem os
elementos que foram substituídos
no texto, e mostrar aos alunos que
o objetivo é evitar repetição

desnecessária de algumas palavras
no texto.
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(EF07LP13)
Estabelecer
relações entre partes do texto,
identificando
substituições
lexicais (de substantivos por
sinônimos) ou pronominais
(uso de pronomes anafóricos –
pessoais,
possessivos,
demonstrativos), que contribuem para a continuidade do
texto.
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Solicitar
que
os
alunos
identifiquem em um texto do tipo
narrativo de escolha do professor (é
necessário que o texto esteja
adequado à turma e sua idadesérie),
recursos
de
coesão
referencial: substituições lexicais
(de substantivos por sinônimos) ou
pronominais (uso de pronomes
anafóricos – pessoais, possessivos,
demonstrativos). Pedir aos alunos
que encontrem os elementos que
foram substituídos no texto, e
mostrar aos alunos que o objetivo é
evitar repetição desnecessária de
algumas palavras no texto.
Escolher um texto que possua
recursos coesivos referenciais e
após a leitura coletiva desse texto,
mostrar esses recursos aos alunos
dentro do texto (pronomes
anafóricos e substituições lexicais).
Pedir aos alunos que encontrem os
elementos que foram substituídos
no texto, estabelecer relações entre
partes do texto e mostrar aos alunos
que esses elementos contribuem
para a continuidade do texto.

A partir da produção de um texto do
tipo e gênero de domínio do aluno,
fazer a identificação de recursos de
coesão referencial: substituições
lexicais (de substantivos por
sinônimos) ou pronominais (uso de
pronomes anafóricos – pessoais,
possessivos, demonstrativos). Pedir
aos alunos que encontrem os
elementos que foram substituídos
no texto, estabelecer relações entre
partes do texto e mostrar aos alunos
que esses elementos contribuem
para a continuidade do texto.
Solicitar
que
os
alunos
identifiquem, em um texto do tipo
narrativo de escolha do professor (
é necessário que o texto esteja
adequado à turma e sua idadesérie),
recursos
de
coesão
referencial: substituições lexicais
(de substantivos por sinônimos) ou
pronominais (uso de pronomes
anafóricos – pessoais, possessivos,
demonstrativos). Pedir aos alunos
que encontrem os elementos que
foram substituídos no texto,
estabelecer relações entre partes do
texto e mostrar aos alunos que esses
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elementos contribuem
continuidade do texto.
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(EF07LP14) Identificar, em
textos, os efeitos de sentido do
uso
de
estratégias
de
modalização e argumentatividade.

para

a

Escolher um texto nos quais se
possa identificar os efeitos de
sentido do uso de estratégias de
modalização e argumentatividade
(expressões cristalizadas: é +
adjetivo, "é claro", "é certo".
Verbos
auxiliares
modais:
poder,querer,dever. Advérbios ou
locuções
adverbiais:
talvez,
possivelmente.
Orações
modalizadoras: "Não há dúvidas de
que", "Tenho certeza de que".
Verbo auxiliar + verbo no
infinitivo: "Precisa-se realizar",
"Necessita-se fazer" ) e após a
leitura coletiva desse texto, mostrar
esses recursos aos alunos dentro do
texto. Deixar claro que a
modalização é um fenômeno
linguístico que de alguma maneira
demonstra a adesão do autor ao
texto, ou seja, mostrar para o aluno
que deixa transparecer a opinião do
autor. Pedir aos alunos que

encontrem esses trechos no texto
lido que apresentam o ponto de
vista do autor e pedir aos alunos
que escrevam a visão deles sobre
essas opinões, se concordam com o
autor ou não, usando os elementos
de
modalização
e
argumentatividade citados acima e
outros que eventualmente o
professor possa mostrar ou outras
que os próprios alunos já
conheçam. É importante que o
aluno reconheça o texto como lugar
de manifestação e negociação de
sentidos, valores e ideologias, além
de entender que o texto é um
instrumento para expor suas
concepções, ideias, pensamentos e
opiniões.
Reconhecer o tempo e os modos
verbais no Regimento Escolar a fim
de propiciar entedimento sobre a
modalização de obrigatoriedade ou
permissibilidade que eles conferem
ao texto de Regimento Escolar.

Descobrir frases finalizadas com
ponto final, ponto de interrogação e
ponto de exclamação durante o
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jogo "Dado da pontuação" e depois
pontuar
individualmente
e
coletivamente uma piada.
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(EF08LP04)
Utilizar,
ao
produzir texto, conhecimentos
linguísticos e gramaticais:
ortografia,
regências
e
concordâncias nominais e
verbal, modos e tempos
verbais, pontuação etc.

Redigir um texto, no qual o aluno
deverá
usar
conhcecimentos
linguísticos
e
gramaticais
estudados
anteriomente.
A
sugestão é trabalhar a produção de
um texto no qual o gênero esteja no
cronograma atual da turma. Se
estiverem trabalhando narrativas, é
preferível que se aproveite o
momento de maneira oportuna para
produzir algo do gênero. Se o
gênero do momento estiver sendo
texto de opinião, a sugestão é a
mesma. As produções devem ser
feitas sob a supervisão e posterior
correção do professor. Deve-se
dizer ao aluno que precisa utilizar,
ao produzir o texto, conhecimentos
linguísticos e gramaticais: modos e
tempos verbais, concordância
nominal e verbal, pontuação etc.
Produzir um texto de opinião. O
texto
deve
ter
introdução,
desenvolvimento e conclusão e o
tema deve ser escolhido pelo
professor, debatido anteriormente à
produção e deve ser usado como
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suporte para expressão da opinião
no texto. O tema deve está inserido
na realidade do aluno, fazendo
parte do seu contexto de vida social
e deve, sobretudo, estar adequado à
idade-série do aluno. Deve-se dizer
ao aluno que precisa utilizar, ao
produzir o texto, conhecimentos
linguísticos e gramaticais: modos e
tempos verbais, concordância
nominal e verbal, pontuação etc.
Elaborar um texto do gênero
Narrativa de Aventura. O texto
deve seguir os conceitos e estrutura
do tipo textual narrativo. O tema
deve ser escolhido pelo professor,
debatido anteriormente à produção
e deve ser usado como suporte para
a criação do texto. O tema deve
estar inserido na realidade do
aluno, fazendo parte do seu
contexto de vida social no que se
refere ao mundo fantástico ao qual
ele tem acesso. E deve, sobretudo,
estar adequado à idade-série do
aluno. Deve-se dizer ao aluno que
precisa utilizar, ao produzir o texto,
conhecimentos
linguísticos
e
gramaticais: modos e tempos
verbais, concordância nominal e
verbal, pontuação etc.
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(EF08LP05) Analisar
processos de formação de
palavras por composição
(aglutinação ejustaposição),
apropriando- se de regras
básicas de uso do hífen em
palavras compostas.

Apresentar aos alunos uma lista de
palavras que passem por processos
de composição (aglutinação e
justaposição).
E
ao
serem
modificadas se submetem a reagras
básicas do uso do hífen em palavras
compostas.
Estas
palavras
escolhidas
previamente
pelo
professor deverão estar em 6
envelopes. A atividade será, após
dividir a turma em 6 grupos, pedir
aos alunos que ao retirarem as
palavras do envelope identifiquem
esses processos que causaram a
mudança nas palavras. Após isso, o
professor irá corrigir a atividade
produzida
pelos
alunos
coletivamente. Para finalizar irá
mostrar a classificação dos
processos de composição de novas
palavras e as regras básicas do uso
do hífen.
Criar vários cartões com palavras
que podem passar por processos de
composição. Colocar um grupo de
palavras em um envelope e a outra
parte em outro. Criando 4 pares de
envolepes
(totalizando
8
envelopes: um com as palavras e
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outro com as outras que podem ser
combinadas com as que estão no
primeiro envelope). Dividir a sala
em 4 grupos, cada grupo irá ficar
com um par de envelopes. A
atividade será formar o maior
número de palavras possíveis
através
dos
processos
de
composição
(aglutinação
e
justaposição). Após isso, o
professor irá corrigir a atividade
produzida
pelos
alunos
coletivamente. Para finalizar irá
mostrar a classificação dos
processos de composição de novas
palavras e as regras básicas do uso
do hífen.
Dividir a sala em 2 grandes grupos:
um deles ficará com um envelope
contendo um grupo de palavras que
podem passar pelo processo de
composição
(aglutinação
e
justaposição) e o outro ficará com
um envelope contendo as palavras
que podem ser combinadas com as
do outro envelope. Um grupo
desafiará o outro a compor o maior
número de palavras possíveis.
Essas palavras poderão ser
formadas na lousa com a
participação de todos em cada
202

grupo. O professor seráo mediador
e se certificará se cada palavra
formada pelos grupos tem sentido
quanto ao processo de composição
e quanto ao uso do hífen. Quem
conseguir mais palavras vence.
Após isso, o professor irá corrigir
as palavras sugeridas pelos alunos e
para finalizar irá mostrar a
classificação dos processos de
composição de novas palavras e as
regras básicas do uso do hífen.
A partir de um texto da unidade em
estudo do livro didático, apresentar
os elementos da oração: sujeito e
predicado. Circular cada elemento
(sujeito, verbo e complemento).
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(EF08LP06) Identificar, em
textoslidosoudeprodução
própria,
os
termos
constitutivos da oração (sujeito
e seus modificadores, verbo e
seus
complementose
modificadores).

Apresentar um texto adequado à
idade-série da turma e propor que
os alunos circulem os elementos
constitutivos da oração.
Identificar a colocação e a função
dos elementos constitutivos do
sujeito e do predicado de orações e
compreender o efeito de sentido
dos complementos e modificadores
do sujeito e do verbo nos contextos
em pregados no gênero Biografia.

sublinhar os complementos diretos
e indiretos (objeto direto e objeto
indireto) dos verbos transitivos
encontrados num texto apresentado
pelo professor a partir dos
conceitos de sujeito e oração
expostos anteriormente.
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(EF08LP07) Diferenciar, em
textos lidos ou de produção
própria, complementos diretos
e
indiretos
de
verbos
transitivos, apropriando-se da
regência de verbos de uso
frequente.

Escolher um texto narrativo do
livro didático (unidade em estudo)
e propor que os alunos circulem os
complementos diretos e indiretos
dos verbos transitivos.
Reconhecer e compreender o uso
dos
verbos
que
exigem
complemento a fim de completar o
sentido e a regência deles , no
gênero crônica.
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(EF08LP08) Identificar, em
textos lidos ou de produção
própria, verbos na voz ativa e
na voz passiva, interpretando
os efeitos de sentido de sujeito
ativo e passivo (agente da
passiva).

Identificar e compreender verbos
na voz ativa e na voz passiva,
interpretando os efeitos de sentido
de sujeito ativo e passivo (agente da
passiva), fazendo análise através de
textos do gênero tirinha. Os textos
devem ser apresentados em forma
de slide, para melhor visualização
dos alunos. A escolha das tirinhas
deve ser feita dando preferência a

temas e situações pertencentes ao
contexto social do aluno e
adequado segundo a sua idadesérie.
Compreender as diferenças entre
verbos na voz ativa e na voz
passiva, interpretando os efeitos de
sentido de sujeito ativo e passivo
(agente da passiva) por meio da
leitura e reescrita de uma tirinha
retirada da internet e trazida pelo
professor. Com a ajuda do
professor identificar o núcleo
verbal e os elementos que formam
e caracterizam cada tipo de voz
verbal. E a partir disso, escrever
orações nos diferentes tipos de
vozes verbais.
Apresentar tirinhas impressas que
não possuam falas na voz passiva e
ativa e distribuí-las entre os alunos.
Após a exposição do conteúdo que
abrange os verbos nos diferentes
tipos de vozes, o professor deve
estimular os alunos a escreverem
sobre essas tirinhas. Devem criar
frases que retratem o contexto
sugerido pelas imagens e, na
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construção dessas falas, devem
fazer uso dos recursos linguísticos
e gramaticais estudados.
Reconhecer
os
adjuntos
adnominais e suas funções e
interpretar os efeitos de sentido
desses modificadores por meio do
gênero textual resenha crítica.
Mostar aos alunos que artigos,
adjetivos e expressões adjetivas
exercem esse papel de adjunto
adnominal e trabalhar com os
alunos a partir de um texto essas
funções,
identificando
e
compreendendo-a. Assim como
substantivos com função de sujeito
ou de complemento verbal, usados
para enriquecer os textos.

(EF08LP09) Interpretar efeitos
de sentido de modificadores
(adjuntos adnominais – artigos
definido
ou
indefinido,
adjetivos,
expressões
adjetivas) em substantivos com
função de sujeito ou de
complemento verbal, usandoos para enriquecer seus Reconhecer
os
adjuntos
próprios textos.
adnominais e suas funções e
interpretar os efeitos de sentido
desses modificadores a partir da
produção de uma resenha crítica.
Mostar aos alunos que artigos,
adjetivos e expressões adjetivas
exercem esse papel de adjunto
adnominal e trabalhar com os
alunos a partir de um texto essas
funções,
identificando
e

compreendendo-as. Assim como
substantivos com função de sujeito
ou de complemento verbal, usandoos para enriquecer seus próprios
textos.
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(EF08LP10) Interpretar, em
textos lidos ou de produção
própria, efeitos de sentido de
modificadores
do
verbo
(adjuntosadverbiais
–
advérbios
e
expressões
adverbiais), usando-os para
enriquecer
seus
próprios
textos.

*A partir de alguns substantivos,
sugeridos pelo professor, com
função de sujeito ou de
complemento verbal, que serão
usados para enriquecer pequenos
textos que os alunos deverão
produzir,
fazendo
uso
de
modificadores
(esses
textos
deverão ser de escolha do professor
em termos de tipo e gênero textual).
Ou pedir que simplesmente
elaborem orações que tragam
efeitos de sentido proporcionados
pelo uso de modificadores, a partir
dos substantivos sugeridos.
Por meio do gênero textual conto
reconhecer e interpretar efeitos de
sentido de modificadores do verbo
(adjuntos adverbiais – advérbios e
expressões adverbiais), que foram
usados para enriquecer o texto.
Mostrar aos alunos que advérbios e
locuções adverbais exercem o
papel de adjunto adverbial e
trabalhar com os alunos a partir do

texto
as
circunstâncias
proporcionadas pelo uso desses
adjuntos adverbias, identificando e
compreendendo-os. Assim como os
efeitos de sentido que surgem a
partir desses modificadores, usados
para enriquecer os textos.
A partir da produção de um conto,
reconhecer os adjuntos adverbiais e
suas funções, e interpretar os
efeitos
de
sentido
desses
modificadores. Mostrar aos alunos
que advérbios e locuções adverbais
exercem o papel de adjunto
adverbial e trabalhar com os alunos
essas funções a partir de um texto
de produção própria, identificando
e compreendendo-os. Assim como
os efeitos de sentido que surgem a
partir desses modificadores, usados
para enriquecer os textos que serão
produzidos.
A partir de algumas circunstâncias
(advérbios ou locuções adverbiais),
sugeridas pelo professor, que serão
usadas
para
enriquecer
as
produções, os alunos deverão
produzir pequenos textos, fazendo
uso desses modificadores (esses
textos deverão ser de escolha do
208
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professor em termos de tipo e
gênero textual). Ou pedir que
simplesmente elaborem orações
que tragam efeitos de sentido
proporcionados pelo uso de
modificadores,
a
partir
de
circunstâncias ( advérbios ou
expressões adverbias) previamente
sugeridas.
A partir de um texto do gênero
artigo de opinião identificar
agrupamento de orações em
períodos,
diferenciando
coordenação de subordinação.
Mostrar aos alunos a relação de
dependência entre as orações
subordinadas e independênicia
(EF08LP11) Identificar, em entre as coordenadas.
textos lidos ou de produção
própria,
agrupamento
de Fazer a leitura coletiva de um artigo
orações
em
períodos, de opinião. Mostrar aos alunos a
diferenciando coordenaçãode relação de dependência entre as
subordinação.
orações
subordinadas
e
independênicia
entre
as
coordenadas. Selecionar varias
orações existentes no texto que
estejam
formando
períodos
compostos e pedir aos alunos que
os classifiquem em compostos por
coordenação ou compostos por
subordinação.

Mostrar aos alunos a relação de
dependência entre as orações
subordinadas e independênicia
entre as coordenadas. Pedir aos
alunos que produzam um texto de
opinião, usando agrupamento de
orações em períodos, diferenciando
coordenação de subordinação. E
após a produção, pedir aos alunos
que classifiquem os perídos em
compostos por coordenação ou
compostos por subordinação.
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(EF08LP12) Identificar, em
textos
lidos,
orações
subordinadas com conjunções
de
uso
frequente,
incorporando-as
às
suas
próprias produções.

A partir de um texto do gênero
artigo de opinião, identificar
orações
subordinadas
com
conjunções de uso frequente.
Mostrar aos alunos as orações
subordinadas e as conjunções
frequentes contidas no texto. Pedir
que os alunos produzam seu
próprio texto, incorporando as
conjunções às suas produções.
Mostrar aos alunos as conjunções
mais frequentes nas orações
subordinadas através de manchetes
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de jornais. Pedir aos alunos que
produzam um texto a partir de uma
dessas manchetes, incorporando as
conjunções às suas produções.
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(EF08LP13) Inferir efeitos de
sentido decorrentes do uso de
recursos de coesão sequencial:
conjunções e articuladores
textuais.

Mostrar uma lista de conjunções
aos alunos que sejam mais
frequentes
nas
orações
subordinadas e pedir aos alunos que
produzam períodos compostos por
subordinação,
usando
essas
conjunções.
A partir da leitura de um artigo de
divulgação científica, inferir efeitos
de sentido decorrentes do uso de
recursos de coesão sequencial:
conjunções e articuladores textuais.
Mostrar aos alunos que coesão
sequencial é a união de elementos
coesivos que dão sequência entre as
partes de um texto, gerando
coerência
(Coesão:
união.
Coerência:lógica, sentido). Nesse
momento, faz-se necessária uma
produção (redação,
atividade
gramatical ou de exploração dos
elementos presentes no texto lido
em sala).

Mostrar aos alunos que coesão
sequencial é a união de elementos
coesivos que dão sequência entre as
partes de um texto, gerando
coerência
(Coesão:
união.
Coerência:lógica, sentido). A partir
de
fragmentos
textuais
selecionados previamente pelo
professor, os alunos deverão
identificar esses elementos e inferir
efeitos de sentido decorrentes do
uso de recursos de coesão
sequencial:
conjunções
e
articuladores textuais.
Expor aos alunos que coesão
sequencial é a união de elementos
coesivos que dão sequência entre as
partes de um texto, gerando
coerência
(Coesão:
união.
Coerência:lógica, sentido) e como
inferir
efeitos
de
sentido
decorrentes do uso de recursos de
coesão sequencial: conjunções e
articuladores textuais. E a partir
desse momento pedir aos alunos
que produzam um texto fazendo
uso dos recursos estudados (o
gênero deve ser de escolha do
professor: reportagem, artigo de
divulgação científica etc).
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Através de um texto do gênero
reportagem, mostrar para os alunos
os conceitos de recursos de coesão
sequencial
(articuladores)
e
referencial (léxica e pronominal),
construções passivas e impessoais,
discurso direto e indireto e outros
recursos expressivos adequados ao
gênero textual. Após a leitura
(EF08LP14)
Utilizar,
ao coletiva do texto, pedir aos alunos
produzir texto, recursos de que identifiquem esses elementos
coesão
sequencial dentro do texto.
(articuladores) e referencial
(léxica
e
pronominal),
construções
passivas
e Produzir um texto do gênero
impessoais, discurso direto e reportagem, em seguida, mostrar
indireto e outros recursos para os alunos os conceitos de
expressivos adequados ao recursos de coesão sequencial
gênero textual.
(articuladores) e referencial (léxica
e
pronominal),
construções
passivas e impessoais, discurso
direto e indireto e outros recursos
expressivos adequados ao gênero
textual. Após a leitura coletiva do
texto, pedir aos alunos que
identifiquem esses elementos
dentro do texto.
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(EF08LP15)
Estabelecer
relações entre partes do texto,
identificando o antecedente de
um pronome relativo
ou o referente comum de uma
cadeia
de
substituições
lexicais.
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Através
de
elementos
da
reportagem como título, subtítulo
ou lide, os alunos devem construir
uma reportagem. Após essa
produção, o professor deverá
mostrar para os alunos os conceitos
de recursos de coesão sequencial
(articuladores) e referencial (léxica
e
pronominal),
construções
passivas e impessoais, discurso
direto e indireto e outros recursos
expressivos adequados ao gênero
textual. Após a leitura coletiva do
texto, pedir aos alunos que
identifiquem esses elementos
dentro do texto.
A partir de uma reportagem,
mostrar as alunos a função dos
pronomes relativos dentro do
gênero
e
como
utilizá-los
corretamente. Estabelecer relações
entre partes do texto, identificando
o antecedente de um pronome
relativo ou o referente comum de
uma cadeia de substituições
lexicais (vacabulário adequado
usado para aquela informação que
se quer atingir dentro do texto).
Após isso, pedir aos alunos que
identifiquem esses elementos no
texto lido.

Produzir um texto do gênero
reportagem, com foco no uso de
pronomes relativos, que evitem
repetições, e elementos de
substituição lexical, a fim de
alcançar uma maior adequação
vocabular.
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(EF08LP16)
Explicar
os
efeitos de sentido do uso, em
textos,de
estratégias
de
modalização
e
argumentatividade (sinais de
pontuação,
adjetivos,
substantivos, expressões de
grau,verbos
e
perífrases
verbais, advérbios etc.).

Mostrar aos alunos o uso dos
pronomes relativos e dos elementos
de substituíção lexical. Nesse
momento, faz-se necessária uma
produção (redação,
atividade
gramatical ou de exploração dos
elementos presentes em um texto
que deverá ser lido em sala).
Apresentar aos alunos os conceitos
de
modalização
e
argumentatividade e explicar os
efeitos de sentido através de um
texto do gênero artigo de opinião.
Após a leitura coletiva do texto,
pedir aos alunos que identifiquem
esses elementos (sinais de
pontuação, adjetivos, substantivos,
expressões de grau,verbos e
perífrases verbais, advérbios etc.).
Caso seja necessário, pode-se fazer
uma revisão desses elementos.

Através de textos extraídos da
internet
(do
movimento
argumentativo das redes socias) o
professor, juntamente com os
alunos, deverá apresentar os
conceitos de modalização e
argumentatividade e explicar os
efeitos de sentido através dos textos
lidos. Após a leitura coletiva, pedir
aos alunos que identifiquem esses
elementos (sinais de pontuação,
adjetivos, substantivos, expressões
de grau,verbos e perífrases verbais,
advérbios
etc.).
Caso
seja
necessário, pode-se fazer uma
revisão desses elementos.
Apresentar aos alunos os conceitos
de
modalização
e
argumentatividade e explicar os
efeitos de sentido através de um
texto do gênero artigo de opinião.
Através da leitura coletiva do texto,
identificar, junto com os alunos,
esses elementos (sinais de
pontuação, adjetivos, substantivos,
expressões de grau,verbos e
perífrases verbais, advérbios etc.).
Caso seja necessário, pode-se fazer
uma revisão desses elementos. Em
seguida pedir que os alunos
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(EF89LP37)
Analisar
os
efeitos de sentido do uso de
figuras de linguagem como
ironia, eufemismo, antítese,
aliteração, assonância, dentre
outras.

elaborem seus próprios artigos de
opinião, fazendo uso desses
conceitos
e
elementos
apresentados.
Através de um texto do gênero
soneto, mostrar para os alunos os
conceitos de sentido figurado e as
figuras de linguagem (ironia,
eufemismo, antítese, aliteração,
assonância, dentre outras). Após a
leitura coletiva do texto, pedir aos
alunos que identifiquem onde há
sentido figurado dentro do texto e
em seguida classificá-las. Em
seguida, o professor deve corrigir
com os alunos, identificando os
trechos com sentido figurado e
classificar as figuras de linguagem
presentes no texto.
Através de um texto do gênero letra
de canção, mostrar para os alunos
os conceitos de sentido figurado e
as figuras de linguagem (ironia,
eufemismo, antítese, aliteração,
assonância, dentre outras). Após a
leitura coletiva do texto, pedir aos
alunos que identifiquem onde há
sentido figurado dentro do texto e
em seguida classificá-las. Em
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seguida, o professor deve corrigir
com os alunos, identificando os
trechos com sentido figurado e
classificar as figuras de linguagem
presentes no texto.

9º

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO

Análise
Fono-orto- grafia
linguística/semiótica

218

(EF09LP04) Escrever textos
corretamente, de acordo com a
norma-padrão, com estruturas
sintáticas complexas no nível
da oração e do período.

Produzir um texto do gênero
poema, em seguida, mostrar para os
alunos os conceitos de sentido
figurado e as figuras de linguagem
(ironia,
eufemismo,
antítese,
aliteração, assonância, dentre
outras). Após a leitura coletiva do
texto, pedir aos alunos que
identifiquem onde há sentido
figurado dentro do texto e em
seguida classificá-las. Em seguida,
o professor deve corrigir com os
alunos, identificando os trechos
com sentido figurado e classificar
as figuras de linguagem presentes
no texto.
Nesse momento, faz-se necessária
a produção de um texto. Um gênero
adequado para a idade-série é o
editorial, no qual o aluno irá
representar um grupo (jornal,
revista etc), expondo de maneira
representativa a opinião deste,
fazendo uso da norma-padrão, com

estruturas sintáticas complexas no
nível da oração e do período.
A partir de um texto do gênero
editorial, o professor deverá
aprensentar os conceitos de normapadrão, estruturas sintáticas e
complexas presentes no texto.
Após a leitura coletiva e análise do
texto lido, pedir aos alunos que
produzam seus próprios textos do
gênero apresentado, fazendo uso
dos
requisitos
e
conceitos
propostos pela habilidade em
questão.
Produzir um texto de opinião com
tema sugerido pelo professor (o
tema deve fazer parte do contexto
socio-cultural do aluno e ser
adequado a sua idade-série). A
produção deve ser escrita de acordo
com a norma-padrão, com
estruturas sintáticas complexas no
nível da oração e do período. Assim
como todas as produções das
sugestões metodológicas, esta
também deve passar por posterior
correção do professor, que deve
mostrar todos os erros e
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inadequações nas produções de
cada aluno.

9º

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO

Análise
Morfossintaxe
linguística/semiótica

(EF09LP05) Identificar, em
textos lidos e em produções
próprias, orações com a
estrutura sujeito-verbo de
ligação-predicativo.

Apresentar o conceito de verbo de
ligação e sua função junto ao
predicativo. Caso haja, por parte
dos alunos, dificuldade em
reconhecer o verbo quanto classe
gramatical, é necesário saná-la.
Colocar, no quadro ou através de
slides, frases que apresentem
verbos de ligação e predicativo.
Mostrar os principais verbos de
ligação exitentes. O professor
deverá colocar nas frases apenas o
sujeito e o predicativo, deixando o
aluno livre para buscar o verbo e
adequar o seu uso conforme o
contexto da oração sugerir.
Iniciar a aula mostrando frases que
tenham
apenas
sujeito
e
predicativo, e pedir aos alunos que
usem sua criatividade para
completar essas frases usando
verbos que liguem os dois
elementos sintáticos existentes. E a
partir disso, fazer a correção junto
com os alunos, e com isso
apresentar o conceito de sujeito +
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verbo de ligação + predicativo sem
apego a conceitos gramaticais.

9º

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO

Análise
Morfossintaxe
linguística/semiótica
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(EF09LP06) Diferenciar, em
textos lidos e em produções
próprias, o efeito de sentido do
uso dos verbos de ligação
“ser”,
“estar”,
“ficar”,
“parecer” e“permanecer”.

Trazer um texto do gênero de
escolha do professor, no qual as
frases que contenham a estrutura
sujeito + verbo de ligação +
predicativo estarão destacadas
previamente. Ler essas frases com
os alunos e indagar qual a função
desses verbos. Desse modo
apresentar o conceito de verbo de
ligação e predicativo, sem o uso
demasiado de conceitos técnicos
gramaticais. Pedir aos alunos para
retirarem dessas orações os verbos
contidos nelas e induzi-los a
produzirem suas próprias frases já
dentro do conceito.
A partir de um poema, diferenciar o
efeito de sentido do uso dos verbos
de ligação “ser”, “estar”, “ficar”,
“parecer” e“permanecer”. Através
de leitura coletiva o professor
deverá interagir com os alunos,
buscando diferenciar esses efeitos
de sentido dentro do texto. Após
isso, pedir aos alunos que
produzam frases que possuam esses

mesmos sentidos, através do uso
dos verbos sugeridos.
Através da leitura de textos do
gêneros hai-cai, apresentar aos
alunos os diferentes efeitos de
sentido do uso dos verbos de
ligação “ser”, “estar”, “ficar”,
“parecer” e“permanecer”. Através
de leitura coletiva o professor
deverá interagir com os alunos,
buscando diferenciar esses efeitos
de sentido dentro do texto. Após
isso, pedir aos alunos que
produzam um ou dois textos do
mesmo gênero, fazendo uso desses
verbos e explorando os diferentes
efeitos de sentidos proporcionados
por eles.
Trabalhar o uso dos verbos de
ligação através do gênero haicai,
explorando os diferentes efeitos de
sentidos proporcionados por eles.
O professor deverá trazer alguns
textos
do
gênero
haicai,
previamente editados, deixando
lacunas no lugar dos verbos de
ligação, fazendo com que os alunos
utilizem sua criatividade e seus
conhecimentos
prévios
para
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9º

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO

Análise
Morfossintaxe
linguística/semiótica
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(EF09LP07) Comparar o uso
de regência verbal e regência
nominal na norma-padrão com
seu uso no português brasileiro
coloquial oral.

completarem corretamente essas
frases. Para isso, utilizarão os
verbos de ligação “ser”, “estar”,
“ficar”, “parecer” e“permanecer”.
E com isso diferenciar o efeito de
sentido do uso desses verbos de
ligação.
Através do gênero meme que
retratam o uso do português
brasileiro coloquial oral, comparar,
junto aos alunos, o uso da normapadrão com esse oral da língua.
Após as leituras, identificação e
comparação, faz-se necessária uma
produção. Pedir aos alunos que
façam a correção dessas falas do
uso coloquial para a norma-padrão.
Através de memes escolhidos e
editados
previamente
pelo
professor, os quais terão suas falas
retiradas, continuando apenas as
imagens, serão repassados aos
alunos que deverão colocar falas
nessa imagens, baseando-se apenas
no que o contexto situacional da
imagem sugere. O foco é fazer os
alunos produzirem falas que façam
uso do português brasileiro
coloquial oral. Após as produções
será necessário compartilhar com a
sala. Depois disso, pedir aos alunos

que reescrevam essas falas dentro
da norma-padrão e, logo após,
comparem o uso de regência verbal
e regência nominal na normapadrão com seu uso no português
brasileiro coloquial oral.

9º

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO

Análise
Morfossintaxe
linguística/semiótica
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(EF09LP08) Identificar, em
textos lidos e em produções
próprias, a relação que
conjunções
(e
locuções
conjuntivas) coordenativas e
subordinativas
estabelecem
entre as orações que conectam.

Através de um poema de literatura
de cordel, que será lido
coletivamente, comparar o uso de
regência verbal e regência nominal
na norma-padrão com seu uso no
português brasileiro coloquial oral.
Ao fazer essa comparação, o
professor deve construir a correção
gramatical sem destruir o encanto e
o valor significativo da obra
literária e conscientizar os alunos
de que o uso da língua formal ou
informal está diretamente ligado ao
contexto do seu uso.
Localizar no texto lido, junto aos
alunos, essas conjunções e
identificar a relação delas com as
orações que ligam. Identificar a
relação que conjunções (e locuções
conjuntivas)
coordenativas
e
subordinativas estabelecem entre
as orações que conectam através de
um texto do gênero artigo de
opinião. Em seguida pedir aos

alunos que identifiquem as
conjunções que possuem o mesmo
sentido e podem substituir umas as
outras sem que haja prejuízo
semântico nessas orações.
Apresentar aos alunos a relação que
conjunções
(e
locuções
conjuntivas)
coordenativas
e
subordinativas estabelecem entre
as orações que conectam, através
de textos ou simplesmente expondo
o valor semânticos das conjunções.
Em seguida, pedir aos alunos que
produzam um texto do gênero
dissertativo-argumentativo (com
tema sugerido pelo professor, que
deve ser adequado à idade-série e
fazer parte do contexto sociocultural do aluno). O foco da
produção será o uso dessas
conjunções, pois o aluno deverá ser
capaz de Identificar a relação que
conjunções estabelecem entre as
orações que conectam.
Expor esse texto aos alunos,
mostrando uma lista de conjunções
que poderão ser utilizadas
dependendo do contexto e do tipo
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9º

(EF09LP09)
Identificar
Elementos notacionais efeitosde sentido do uso de
Análise
TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
da
escrita/ orações adjetivas restritivas e
linguística/semiótica
morfossintaxe
explicativas em um período
composto.
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de período composto. O professor
poderá trazer um texto dissertativoargumentativo que tenha recebido
nota máxima em um vestibular e
que deverá ter sido editado,
retirando as conjunções que
conectam orações. Pedir os alunos
que preencham as lacunas
corretamente com as conjunções
sugeridas pelo professor. Após
isso, o professor deverá colocar as
orações que foram retiradas do
texto, e, junto com os alunos,
Identificar a relação que as
conjunções
(e
locuções
conjuntivas)
coordenativas
e
subordinativas estabelecem entre
as orações que conectam, vendo
ainda, quais as conjunções que
mesmo diferentes, mas possuem o
mesmo sentido e por isso podem
substituir umas as outras sem que
haja prejuízo semântico nessas
orações.
Identificar efeitos de sentido do uso
de orações adjetivas restritivas e
explicativas em um período
composto através do gênero
verbete de enciclopédia. Mostrar
aos alunos que este gênero tem
como
objetivo
apresentar

definições e informações sobre um
determinado assunto, utilizando
linguagem objetiva e impessoal e
nesse caso é importante o uso de
orações restritivas e explicativas na
construção de conteúdos dentro do
gênero.
Fazer uso de orações adjetivas
restritivas e explicativas em
períodos compostos por meio da
produção
de
verbetes
enciclopédicos.
Em
seguida
identificar nessas produções os
efeitos de sentido produzidos por
essas orações.
Trabalhar em sala um texto do
gênero verbete enciclopédico.
Após uma leitura coletiva, pedir
aos alunos que identifiquem os
pronomes relativos que introduzem
orações subordinadas adjetivas
restritivas e explicativas. Em
seguida, professor, junto com os
alunos, deverá identificar efeitos de
sentido do uso de orações adjetivas
restritivas e explicativas em um
período composto. Mostrar aos
alunos que este gênero tem como
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objetivo apresentar definições e
informações sobre um determinado
assunto, utilizando linguagem
objetiva e impessoal e nesse caso é
importante o uso de orações
restritivas e explicativas na
construção de conteúdos dentro do
gênero.

9º

9º

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO

(EF09LP10) Comparar as
regras
de
colocação
pronominal na norma-padrão
como seu uso no português
brasileiro coloquial.

Análise
Coesão
linguística/semiótica

(EF09LP11) Inferir efeitos de
sentido decorrentes do uso de
recursos de coesão sequencial
(conjunções e articuladores
textuais).

Análise
Coesão
linguística/semiótica

Através de um texto do gênero
reportagem, mostrar aos alunos os
conceitos de recursos de coesão
sequencial (articuladores) e outros
recursos expressivos adequados ao
gênero textual. Após a leitura
coletiva do texto, pedir aos alunos
que identifiquem esses elementos
dentro do texto.
Mostrar aos alunos os conceitos de
recursos de coesão sequencial
(articuladores) e outros recursos
expressivos adequados ao gênero
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textual. Produzir um texto do
gênero reportagem, em seguida,
pedir aos alunos que identifiquem
esses elementos dentro do texto.

9º

Análise
TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
Variação linguística
linguística/semiótica

(EF09LP12)
Identificar
estrangeirismos,
caracterizando-os segundo a
conservação, ou não, de sua
forma gráfica de origem,
avaliando a pertinência, ou
não, de seu uso.

O professor deverá mostrar para os
alunos os conceitos de recursos de
coesão sequencial (articuladores) e
outros
recursos
expressivos
adequados ao gênero textual.
Através
de
elementos
da
reportagem como título, subtítulo
ou lide, os alunos devem construir
uma reportagem. Após essa
produção, pedir aos alunos que
identifiquem esses elementos
dentro do texto.
Apresentar
o
conceito
de
estrangeirismo a partir de palavras
encontradas em textos da unidade
em estudo.
Listar com os alunos algumas
palavras estranngeiras que eles
costumam usar e em seguida
promover uma roda de conversa
com exemplos de uso dessas
palavras.
Identificar as marcas textuais do
estrangeirismo
na
fala
do
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brasileiro,
levando
em
consideração o teor cultural e social
desse fenômeno do gênero Vlog.

LÍNGUA PORTUGUESA/CAMPOS DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA
ANO

CAMPOS
PRÁTICAS DE
DEATUAÇÃO LINGUAGEM

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

ORIENTAÇÕES
METODOLÓGICAS
A partir da leitura de uma narração,
dividir a turma em três equipes e
solicitar que cada uma fique com uma
parte do texto (início, meio e fim)
analisando a situação narrada e
adaptando a uma cena teatral.

CAMPO
PRÁTICAS
6º, 7º
ESTUDO
PESQUISA

DAS
(EF67LP21) Divulgar resultados de pesquisas por
Estratégias
de
escrita:
Explicar cinco gêneros textuais e
DE
meio de apresentações orais, painéis, artigos de
Produção de textos. textualização,revisão
e
solicitar a divisão da turma em grupos
E
divul- gação científica, verbetes de enciclopédia,
edição.
onde cada um criará uma produção
podcasts científicos etc.
de texto coletivamente seguindo os
padrões de cada gênero.
Diferenciar linguagem oral e escrita,
registrar suas diferenciações em um
painel e apresenta-lo em forma de
seminário através de exemplo.
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Apresentar uma reportagem de
caráter social e, após uma discussão
sobre o assunto, solicitar a produção
de um comentário escrito contendo
seu posicionamento, comparando sua
opinião com a do especialista
mencionado na notícia.

CAMPO
PRÁTICAS
6º, 7º
ESTUDO
PESQUISA

DAS
DE
Produção de textos
E

Produzir um mapa mental na lousa,
solicitando a contribuição da turma
com a construção do texto através de
palavras que façam parte do mesmo
campo semântico. Após a produção
Estratégias
de
escrita: (EF67LP22) Produzir resu- mos, a partir das notas e/ coletiva, construir um resumo escrito
textualização,revisão
e ou esquemas feitos, com o uso adequado de do que foi discutido anteriormente,
edição
paráfrases e citações.
identificando e respeitando as
diferenças das linguagens oral e
escrita.
Expor um trecho de um texto do
gênero teatral e, logo após, uma cena
da mesma obra para que os alunos
compreendam as semelhanças e as
diferenças entre as produções.
Posteriormente, solicitar que os
alunos registrem no caderno, em
forma de resumo, essas constatações
especificando os aspetos linguísticos
e sociais.

CAMPO
PRÁTICAS
6º, 7º
ESTUDO
PESQUISA

DAS
DE
Oralidade
E

Conversação espontânea

(EF67LP23) Respeitar os turnos de fala, na participação em conversações e em discussões ou atividades
coletivas, na sala de aula e na escola e formular
perguntas coerentes e adequadas em momentos
oportunos em situações de aulas, apresentação oral,
seminário etc.
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Propor um debate mediado dividindo
a turma em dois grupos de acordo
com o posicionamento dos alunos em
torno de um tema social que seja
compatível
à
realidade
dos
educandos. Orientar sobre os turnos

de fala e o respeito que deve existir na
réplica e na tréplica.
Selecionar temas sociais (ex.:
trabalho infantil, evasão escolar, o
uso do celular em sala de aula), dividir
a turma em equipes (cada uma com
um tema para que discutam sobre o
assunto escolhido) e criar tópicos
para posteriormente apresentar em
um seminário sobre os assuntos
solicitados.
Expor (recurso didático/cartazes)
imagens que façam alusão a variados
temas pertinentes à realidade social
do aluno. A partir desse estudo,
solicitar que os alunos formulem
perguntas para produzirem oralmente
o gênero entrevista , adequando a
linguagem para essa situação
comunicativa.

CAMPO
PRÁTICAS
6º, 7º
ESTUDO
PESQUISA

DAS
DE
Oralidade
E

Apresentar uma reportagem oral de
um jornal reconhecido e identificar as
diferenças linguísticas e o emprego
de termos utilizados pelo âncora (no
ato da apresentação) e pelos
(EF67LP24) Tomar nota de aulas, apresentações
entrevistados.
Posteriormente,
orais,
Procedimen-tos de apoioà
explicar a adequação linguística e as
entrevistas(aovivo,áudio,TV, vídeo), identificando
compreen-sãoTomada
variações, orientando sobre a ideia do
ehierarquizandoasinformaçõesprincipais,tendo
de nota
que é erro gramatical/ortográfico e o
emvista apoiar o estudo e a produção de sínteses e
que é variação linguística.
reflexões pessoais ou outros objetivos em questão.
Assitir a um vídeo explicativo e
solicitar o registro das informações
mais relevantes em forma de síntese.
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Produzir um relato pessoal que se
relacione com a vida escolar,
organizando
por
escrito
as
informações importantes e reistrar, ao
final,uma reflexão sobre o fato
descrito.
Posteriormente,
expor
oralmente
as
infromações
organizadas.
Apresentar um texto com repetições e
solicitar a identificação das palavras
substituindo-as por sinônimos e/ou
termos referenciais a fim de contribuir
para a coesão textual.

CAMPO
PRÁTICAS
6º, 7º
ESTUDO
PESQUISA

CAMPO
PRÁTICAS
6º, 7º
ESTUDO
PESQUISA

DAS
DE Análise
TextualizaçãoProgressão
E linguística/semiótica temática

DAS
DE Análise
Textualização
E linguística/semiótica

(EF67LP25)
Reconhecer
e
utilizar
os
critérios
de
organizaçãotópica (do
geral para o específico, do específico para o geral
etc.), as marcas linguísticas dessa organização
(marcadores de ordenação e enumeração, de
explicação, definição e exemplificação, por exem- plo)
e os mecanismos de paráfrase, de maneira a organizar mais adequadamen- tea coesão e a
progressão temática de seus textos.

Oferecer uma gama de elementos
que contribuam para a progressão
textual da narração do gênero conto
maravilhoso e orientar sobre o
preenchimento das lacunas com
esses termos coesivos sem prejudicar
o sentido e a progressão do texto.
Realizar a leitura de uma reportagem
e elaborar uma síntese em forma de
tópicos detectando as informações
mais
relevantes,
utilizando
construções vocabuares adequadas
de ordenação, enumeração e
exemplificação.

(EF67LP26) Reconhecer a estrutura de hipertexto em Identificar os termos que compõem o
textos de divulgação cien- tíficaeprocederàremissãoa hipertexto e orientar quanto à
conceitos e relações por meio de notas de rodapés retomada ao texto inicial.
ouboxes.
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Expor imagens impressas que
mostrem o funcionamento de um
hipertexto e solicitar que os aunos
reconheçam termos específicos e
próprios do âmbito virtual.
Trabalhar textos com estrutura de
hipertexto com o preenchimento de
lacunas
criando
notas
de
rodapés/boxes explicativos.
Apresentar três gêneros diferentes
(ex.: verbete de enciclopedias,
podcasts e reportagem) comparando
os objetivos comunicativos com a
produção de cada um.

CAMPO
6º;7º; PRÁTICAS
8º;9º ESTUDO
PESQUISA

CAMPO DAS
6º;7º;
PRÁTICAS
8º;9º
DEESTUDO

DAS
DE
Leitura
E

Leitura

Reconstrução
dascondiçõesde produção e
recepção dos textos e
adequação do
texto
à
construção
composicionaleaoestilo degênero

Relação entretextos

(EF69LP29) Refletir sobre a relação entre os
contextos deprodução dosgênerosde divulgação
científica – texto didático, artigo de divulga- ção
científica, reportagem de divulgação científica,
verbete deenciclopédia(impressa e digital), esquema,
infográfico (estático e animado), relató- rio, relato
multimidiático de campo, podcasts e vídeos variados
de divulgação científica etc. – e os aspec- tos relativos
à construção composicional e às marcas linguística
características desses gêneros, de forma a ampliar
suas possibilidades decompreensão (e produ- ção) de
textos pertencentes a esses gêneros.

(EF69LP30) Comparar, com a
ajuda do professor, conteúdos, dados e informações de
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Selecionar um gênero escrito (ex:
artigo científico) e um gênero oral
(ex.: podcasts) e compreender como
se dá a seleção linguística (termos
específicos) e a justificativa dessa
seleção de acordo com a situação
comunicativa.
Explicar a origem de cada gênero
estudado enfatizando seu contexto
histórico social (O que motivou o
surgimento da enciclopedia? E do
podcasts?
Quais
foram
as
necessidades comunicativas de cada
um?)
Apresentar uma notícia veiculando o
posicionamento do jornal com os

EPESQUISA

diferentes fontes, levando em
conta seus contextos
de produção e referências,
identificando coincidências,
complementaridades e contradições, de forma a poder identificar
erros/imprecisões
conceituais, compreender e
posicionar-se criticamente
sobre os conteúdos e informações em questão.

dados apresentados e o contexto
social retratado.
Realizar a leitura de um texto
dissertativo-argumentativo
destacando os dados dispostos, em
seguida
apresentar
pesquisas
comprovando, ou não, a veracidade
dos fatos apresentados e discutr a
importância de conferir informações
antes de divulgá-las.
Expor um tema inicial e solicitar a
leitura de três especialistas sobre o
assunto, selecionar uma opinião e
justificar, por escrito, se concorda ou
não, trabalhando dessa forma o
posicionamento crítico.

CAMPO
6º;7º; PRÁTICAS
8º;9º ESTUDO
PESQUISA

DAS
DE
Leitura
E

Apreciação eréplica

Dispor no
quadro
expressões
linguísticas
que
garantam
a
progressão textual e que funcionem
como suporte para o preenchimento
de lacunas no texto de acordo com o
nível
de
hierarquização
das
informações (mais relevantes/menos
(EF69LP31) Utilizar pistas linguísticas – tais como relevantes).
“em primeiro/segundo/terceiro lugar”, “por outro lado”,
“dito de outro modo”, isto é”, “por exemplo” – para
compreender a hierarqui- zação das proposições, Apresentar um texto com partes
sintetizando o conteúdo dos textos.
deslocadas e solicitar que organizem
de acordo com a relevância de cada
informação observando as pistas
linguísticas.
Apresentar um texto e sugerir a leitura
silenciosa, em seguida, solicitar a
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identificação e classificação da
hierarquização das informações de
acordo com os termos dispostos,
como "por exemplo", "isto é", "em
primeiro lugar".

CAMPO
6º;7º; PRÁTICAS
8º;9º ESTUDO
PESQUISA

CAMPO
6º;7º; PRÁTICAS
8º;9º ESTUDO
PESQUISA

DAS
DE
Leitura
E

DAS
DE
Leitura
E

Estratégias e
procedimentos de leitura
Relação
do
verbal
com
outras
semioses
Procedimen- tos e gêneros
de apoio à
compreensão

(EF69LP32) Selecionar informações e dados relevantes de fontes diversas (impressas, digitais, orais
etc.), avaliando a qualidadee a utilidade dessas
fontes, e organizar, esquematicamen- te,com ajuda
do
professor,
as
informações
necessárias
(semexcedê-las)
com
ou
sem
apoiodeferramentasdigitais, em quadros, tabelas ou
gráficos.

Estratégias e procedimen- tos
de leitura Relação
do
verbal
com
outras
semioses Procedimen- tos e
gênerosde
apoio
à
compreensão

(EF69LP33) Articular o verbalcom os esquemas,
infográfi- cos,imagensvariadasetc.na (re)construção
dos sentidos dos textos de divulgação científica e
retextualizar do discursivo para oesquemá- tico—
infográfico,esquema, tabela, gráfico, ilustração etc. —
e, ao contrário, transformar o conteúdo das tabelas,
esquemas,
infográfi-cos,ilustraçõesetc.emtexto
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Separar, dentro da Música Popular
Brasileira - MPB, músicas que narram
uma história e solicitar um resumo.
como por exemplo: Geni e o Zeppelim
de Chico Buarque; Eduardo e Mônica
de Renato Russo.
Apresentar trechos de obras literárias
e, depois da interpretação, pedir um
posicionamento dos alunos.
Pedir relatos de discussões e/ou
brigas ocorridas em sala de aula e
pedir uma opinião com olhar mais
crítico da
OBS: Os relatos devem ser fatos
ocorridos nos anos anteriores para
não trazer à
tona
emoções
guardadas.
Trazer palavras do dicionário que não
são de uso comum e, por isso, com
grande possibilidade de que sejam
desconhecidas dos estudantes e
pedir que os mesmos as conceituem
tentando imitar um dicionário. Depois
os conceitos deverão ser lidos juntos

discursivo, como forma de ampliar as possibilidades
de compreensão desses textos eanalisar as
características das multissemioses e dos gêneros
emquestão.

com o conceito do dicionário e
verificado
se
alguns
alunos
conseguiram igualr seu conceito, no
jeuto de escrever e se colocar, com o
do dicionário. Os estudantes, assim,
estarão exercitando a criatividade e a
imaginação além de produzirem
textos escritos.
Apresentar uma entrevista de um
programa de TV, tipo Jô Soares e
Marília Gabriela e pedir que os alunos
produzam outras perguntas que
poderiam ser feitas ao entrevistado e
depois
perguntas
feitas
ao
entrevistador.
Produzir uma gravação no celular
apresentando um tópico discutido e
debatido em sala de aula. A gravação
poderá ser feita em formato de
programa de rádio.

CAMPO
6º;7º; PRÁTICAS
8º;9º ESTUDO
PESQUISA

DAS
DE
Leitura
E

Estratégias e procedimen- tos
de leitura Relação
do
verbal
com
outras
semioses Procedimen- tos e
gênerosde
apoio
à
compreensão

(EF69LP34) Grifar as partesessenciais do texto,
tendo em vista os objetivos de leitura, produzir
marginálias(ou tomar notas em outro suporte),
sínteses orga- nizadas em itens, quadro sinóptico,
quadro compa- rativo, esquema, resumo
ou resenha do texto lido (com ou sem comentário/
análise), mapa conceitual, dependendo do que for
mais adequado, como forma de possibilitar uma maior
compreensão do texto, a sistematização de
conteúdos einformações e um posicio- namento
frente aos textos, se esse for ocaso.
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Recolher, no entorno da escola,
divulgações como encartes de
supermecados,
divulgações
de
servoços e produtos para discuti-los e
para ajudar na produção de outros
tipos de divulgação. Os alunos
poderão melhorar os anúncios e/ou
mudá-los completamente.
Recolher na escola, junto a direção
e/ou secretaria, relatórios e atas de
reuniões para análise e produção de
um relatório de algo ocorrido em sala
de aula.

Pesquisar na NET alguns textos
científicos para entender os caminhos
da construção desse tipo de texto.
Começar a introduzir conceitos como
citação e referência.

CAMPO
6º;7º; PRÁTICAS
8º;9º ESTUDO
PESQUISA

CAMPO
6º;7º; PRÁTICAS
8º;9º ESTUDO
PESQUISA

DAS
DE
Produção detextos
E

DAS
DE
Produção detextos
E

(EF69LP35) Planejar textos de divulgação científica,
a partir da elaboração de esquema que considere as
pesquisas feitas anterior- mente, de notas e sínteses
de leituras ou de registros de experimentos ou de
estudo de campo, produzir, revisar e editar textos voltados para a divulgação do conhecimento e de dados
e resultados de pesquisas, taiscomo artigo de
divulgação científica, artigo de opinião, reportagem
Consideração
das
científica, verbete de enciclopédia, verbete de
condiçõesde produção de
enciclopédia digital colaborativa , in- fográfico,
textos de divulgação científica
relatório, relato de experimento científico, relato
Estratégias deescrita
(multimidiático) de campo, tendo emvista seus
contextos de produção, que podem envolver a
disponi- bilização de informações e conhecimentos
em circu- lação em um formato mais acessível para
um público específico ou a divulgação de
conhecimentos advindos de pesquisas bibliográficas,
experimentos científicos
e estudos de campo rea- lizados.

Levar à sala de aula um exemplo de
roteiro para que o aluno o leia e
observe como é feito esse tipo de
literatura; em seguida, propor alguns
temas para que, em equipe, os alunos
produzam um roteiro.
Apresentar um comercial de TV e
discutir com os alunos que tipo de
roteiro foi proposto para o comercial.
Escrever a proposta de roteiro.
Levar alguns contos e/ou crônicas
para zserem lidos e discutidos em
sala e pedir aos alunos que produzam
um roteiro de apresentação do texto
lido.

Apresentar jogos de slides e/ou
cartazes produzidos pelos próprios
(EF69LP36) Produzir, revisare editar textos voltados alunos com temas discutidos em sala
paraa divulgação do co- nhecimento e de dados e de aula.
resultados de pesquisas, tais como artigos de divulEstratégias
de
escrita: gação científica, verbete de enciclopédia, infográfico, Transformar a sala de aula em um
textualização,revisão
e infográfico animado, pod- castouvlogcientífico,relato grande painel ou mural (com
edição
de experimento, relatório, relatóriomultimidiático
desenhos, colagens, cartazes, fotos e
de campo, dentre outros, considerando o contexto de banners) produzidos pelos alunos. O
produção e as regularidadesdos gêneros em termos painel deverá ser sobre um tema
de suas construções composi- cionais e estilos.
geral, mas visto a partir dos estudos
da linguagem.
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Utilizar uma caixa de som com
microfone e produzir explanações
sobre temas discutidos em sala de
aula. O aluno poderá fazer a
explanação no formato de um
programa de rádio.

CAMPO
6º;7º; PRÁTICAS
8º;9º ESTUDO
PESQUISA

DAS
DE
Produção detextos
E

Estratégias deprodução

Separar os alunos em equipes e
sortear os componentes que formam
a escola (Porteiro, Professor, Alunos,
Direção, Coordenação, Secretaria,
Cozinha e Limpeza) e pedir que as
equipes os entrevistem. As equipes
deverão preparar as perguntas e um
(EF69LP37) Produzirroteirospara elaboração de roteiro para a entrevista que, depois
vídeos de diferentes tipos (vlog científico, vídeo- de
executada,
deverá
ser
minuto, programa de rádio, pod- casts) para apresentada em sala.
divulgação de conhecimentoscientíficos e resultados
depesquisa,
Fazer entrevistas com pais e
tendo
em
vista
seu
contexto responsáveis de alunos dos diversos
deprodução,oselementosea
construção anos e dos alunos especiais para
composicional dosroteiros.
verificar como os pais e responsáveis
acompanham a educação dos seus
filhos.
Assistir aos programas de entrevistas
da TV com os alunos para que os
mesmos percebam como se faz uma
entrevista..

CAMPO
6º;7º; PRÁTICAS
8º;9º ESTUDO
PESQUISA

DAS
DE
Oralidade
E

Estratégias de produção: (EF69LP38) Organizar os dados e informações
Apresentar vídeos de palestras com
planejamento eprodução de pesqui- sados em painéis ou slides de apresentação,
temas relevantes e e discutir as
apresenta- çõesorais
levando em conta o contexto de produção, o tempo
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dispo- nível, as características do gênero
apresentaçãooral,
a multissemiose, as mídiase tecnologias que serão
utilizadas,ensaiaraapresen- tação, considerando
tambémelementosparalinguísticos
e cinésicos e proceder à exposição oral de resultados
de estudos e pesquisas, no tempo determinado, a
partir doplanejamento e da defini- ção de diferentes
formas de uso da fala – memorizada, com apoio da
leitura ou fala espontânea.

formas de argumentação e suas
estratégias.
Analizar, nas palestras apresentadas,
os elementos linguísticos de coesão e
coerência
e
os
elementos
paralinguísticos.

Sortear alguns temas entre os alunos
que deverão falar por cinco minutos
do tema sorteado. Pedir aos alunos
que sigam as orientações, os passos
discutidos nas aulas anteriores sobre
as palestras.

CAMPO
6º;7º; PRÁTICAS
8º;9º ESTUDO
PESQUISA

DAS
DE
Oralidade
E

Estratégias deprodução

Fazer uma análise linguística dos
trabalhos produzidos pelos alunos
(slides, cartazes, álbum seriado, etc)
Os trabalhos produzidos dentro do
(EF69LP39) Definir o recorte temático da entrevista e
semestre é o que deverão ser
o entrevistado, levantar infor- mações sobre o
analizados.
entrevistado esobre o tema da entrevista, elaborar
roteiro de per- guntas, realizar entrevista,
Apresentar um trabalho que não foi
a partir do roteiro, abrindo possibilidades para fazer
adequadamente preparado (cartaz,
perguntas a partir da respos- ta, se o contexto
anúncio, etc) e fazer com que os
permitir, tomar nota, gravar ou salvar a entrevista e
alunos, após uma discussão e
usar adequa- damente as informações obtidas, de
análise, o refaçam e o adequem para
acordo com os objetivos estabelecidos.
uma apresentação.
Fotografar e analisar os avisos e
cartazes que foram postados durante
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o semestre nos corredores da escola.
Propor as devidas mudanças.

CAMPO
6º;7º; PRÁTICAS
8º;9º ESTUDO
PESQUISA

CAMPO
6º;7º; PRÁTICAS
8º;9º ESTUDO
PESQUISA

(EF69LP40) Analisar, em
gravações de seminários,
conferências rápidas, trechos de
palestras, dentre outros, a
construção composicional dos
gêneros de apresentação –
abertura/saudação, introdução ao tema,
apresentação do plano de
exposição, desenvolvimento
dos conteúdos, por meio do
encadeamento de temas e
subtemas (coesão temática),
DAS
Construção
composicional
síntese final e/ou conclu- são, encerramento –, os
DE Análise
Elementos paralinguísticos e
elementos paralinguísticos (tais como: tom e volume
E linguística/semiótica cinési- cos Apresentações
da voz, pausas e hesitações
orais
– que, em geral, devem ser minimizadas –,
modulação de voz e entonação, ritmo, respiração etc.)
e cinésicos (tais como: postura corporal,
movimentos e gestualidade
significativa, expressão
facial, contato de olho com
plateia, modulação de voz e
entonação, sincronia da fala
com ferramenta de apoio
etc.), para melhor performar
apresentações orais no
campo da divulgação do
conhecimento.
(EF69LP41) Usar adequa- damente ferramentas de
DAS
Usar
adequadamente apoioaapresentaçõesorais, escolhendo e usando
DE Análise
ferramentasde
apoio
a tipos etamanhos de fontes que permitam boa
E linguística/semiótica
apresenta- ções orais
visualização, topicalizando e/ou orga- nizando o
conteúdo
em
itens,
inserindo
de
forma
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Apresentar uma pesquisa científica,
uma TCC por exemplo, e mostrar
suas partes. Pedir aos alunos que
diferenciem cada uma das partes e
que
procurem caracterizar as
mesmas.
Apresentar os passos para um estudo
científico desde a definição do
assunto, do tema, dos objetivos e da
formulação da hipótese.
Propor e acompanhar uma pesquisa
científica, que poderá ser feito em
dupla, com temas discutidos em sala
de aula.

Pedir aos alunos que escrevam frases
das quais eles gostam (frases de
música, frases da Bíblia, de
poesias...) e, depois, pedir que os
alunos coloquem as freses dentro de

adequadaimagens,gráficos, tabelas, formas e
elementos gráficos,dimensionando
a quantidade de texto (e imagem) por slide, usando
progressivamente ede for- ma harmônica recursos
maissofisticados como efeitos de transição, slides
mestres,layouts personalizados etc.

(EF69LP42) Analisar a
construção composicional dos
textos pertencentes
a gêneros relacionados à
divulgação de conhecimentos: título, (olho), introdução,
divisão do texto em subtítulos, imagens ilustrativas
de conceitos, relações, ou
CAMPO
DAS
resultados complexos (fotos,
Construção composicio-nal e
6º;7º; PRÁTICAS
Análise
ilustrações, esquemas,
estilo Gêneros de divulgação
8º;9º DEESTUDO
E linguística/semiótica
gráficos, infográficos, diagracientífica
PESQUISA
mas, figuras, tabelas, mapas)
etc., exposição, contendo
definições, descrições,
comparações, enumerações,
exemplificações e remissões a
conceitos e relações por
meio de notas de rodapé,
boxes ou links; ou título,
contextualização do cam- po, ordenação temporal ou
temática por tema ou subtema, intercalação de
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um contexto. A partir daí, esclarecer o
que é uma citação e como fazê-la.
Trabalhar a fofoca em sala de aula e
nos corredores ( o que alguém falou
de outro alguém) para mostrar,
esclarecer que no trabalho científico a
gente mostra quem falou e o que
falou. A isso chamamos ética
acadêmica.
Apresentar um trabalho acadêmico e
verificar se todas as citações estão
devidamente
colocadas
nas
referências. O professor poderá tirar
uma ou duas referências só para que
os alunos identifiquem que as
mesmas estão em falta.

Apresentar textos sobre um mesmo
tema escrito em tempos e/ou culturas
diferentes e analisar com os alunos as
diferentes perspectivas dos textos.
Comparar músicas do começo do
século XX com músicas do começo
do século XXI.
Pesquisar quais eram as gírias
usadas pelos pais dos alunos quando
os mesmos eram jovens e comparar
com as gírias que os jovens utilizam
hoje em dia. Produzir um texto em que
as gírias se encontrem em um novo
contexto.

trechos verbais com fotos, ilustrações, áudios,
vídeosetc. e reconhecer traços da linguagem dos
textos de divulgação científica,
fazendo uso consciente das estratégias de
impessoalização da linguagem (ou de
pessoalização, se o tipo de
publicação e objetivos assim o
demandarem, como em
alguns podcasts e vídeos
de divulgação científica), 3ª pessoa, presente
atemporal, recurso à citação, uso de vocabulário
técnico/especia- lizado
etc., como forma de ampliar suas capacidades de
compreensão e
produção de textos nesses
gêneros.
Comparar um resumo de texto da
área de Ciências da Natureza com o
texto original para receber os
recursos
linguísticos
que
de
caracterizam a citação e a paráfrase.

CAMPO
6º;7º; PRÁTICAS
8º;9º ESTUDO
PESQUISA

(EF69LP43)Identificareutili- zar os modos
introdução deoutrasvozesnotexto
–citaçãoliteralesuaforma- taçãoeparáfrase–,aspistas
linguísticas responsáveis porintroduzir no texto a posiDAS
ção do autor e dos outros autores citados (“Segundo
DE Análise
Marcas
linguísticas X; De acordo com Y; De minha/nossa parte, penso/
E linguística/semiótica Intertextuali-dade
amos que”...) e os elemen- tos de normatização (tais
comoasregrasdeinclusãoe formatação de citações e
paráfrases,
deorganização
de
referências
bibliográficas)emtextoscientíficos,desen-volvendo
reflexão sobre o modo como a intertextua- lidade e a
retextualização ocorrem nessestextos.
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Exercitar a citação literal e a paráfrase
de gênero resumo para que os alunos
se apropriem desses recursos
linguísticos e identifiquem suas
marcas de gênero.
Reconhecer
as
formas
de
composição das reportagens de
divulgação científica/vlog científico
como textos multimodais, para que o
estudante identifique as diferentes
vozes e intertextualidade presentes
no gênero.

LÍNGUA PORTUGUESA/ CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA
ANO

CAMPOS
PRÁTICAS
DEATUAÇÃO LINGUAGEM

CAMPO
DE
6º, 7º ATUAÇÃO NA Leitura
VIDA PÚBLICA

DE OBJETOS
CONHECIMENTO

DE

HABILIDADES

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

Compartilhar artigos do ECA ( Estatuto da
Criança e do Adolescente) em pequenos
grupos, solicitar a compreensão do artigo
por escrito, e em seguida em exposição
oral. Finalizar com a compreensão de que
(EF67LP15) Identificar a proibição imposta ou o forma o contexto de circulação e o perfil do
direito garantido, bem como as circunstâncias de interlocutor afetam a estrutura textual.
sua aplicação, em artigos rela- tivos a normas,
Estratégias e procedimen-tos
regimentos escolares, regimentos e estatutos da
de leitura em textos legais e
sociedade civil, regulamentações para o mercado
normativos
publicitário, Código de Defesa do Consumidor, Identificar, em textos prescritivos, a
Código Nacional de Trânsito, ECA, Constituição, proibição imposta ou o direito garantido,
dentre outros.
bem como as circunstâncias de sua
aplicação, para compreender o caráter
normativo desses textos.
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Trabalhar o texto normativo regmento
escolar, repassando os conhecimentos
sobre possibiltando a percepção das
características gerais de normas textuais,
como a regulamentação das ações
(proibição/permissão) e como garantia de
dreito para a comreensãoda função do
Regimento Escolar.

CAMPO
DE
6º, 7º ATUAÇÃO NA Leitura
VIDA PÚBLICA

Contexto de
produção,
circulação e recepção
de textos e
práticas
relacionadas
à defesa de
direitos e à
participação
social

CAMPO
DE
6º, 7º ATUAÇÃO NA Leitura
VIDA PÚBLICA

Relação entre
contexto de
produção e

Levar para aula rótulos de produtos
diversos, tais como: caixas de aparelhos
celular, rótulos de produtos alimentícios,
caixas de calçados, etc. e localizar o órgão
e/ou plataforma para reclamação dos
produtos trabalhando a investigação sobre
(EF67LP16) Explorar e analisar espaços de
a possibilidade de se poder reclamar um
reclamação
produto ou serviço e os meios utilizados
de direitos e de envio de solicitações (tais como
para isto.
ouvidorias, SAC, canais ligados a órgãos públicos,
plataformas do consumidor, plataformas de
Acessar,no laboratório de informática ou
reclamação), bem como de textos pertencentes a
mesmo através do celular, um link onde
gêneros que circulam nesses espaços, reclamação
seja possível encontrar um bom material
ou carta de reclamação, solicitação ou carta de
sobre como funcionam os sites ou
solicitação, como forma de ampliar as
plataformas de reclamação na internet a
possibilidades de produção desses textos em casos
fim deste aprofundar os conhecimentos.
que remetam a reivindicações que envolvam a
escola, a comunidade ou algum de seus membros
Através de uma carta de reclamação précomo forma de se engajar na busca de solução de
estabelecida pelo professor, solicitar a
problemas pessoais, dos outros e coletivos.
leitura e anotações a respeito das
impressões sobre ela, como está escrita,
como está organizada na folha, o que ela
traz de informações. Em seguida fazer
associação entre as diferentes formas de
reclamação.
(EF67LP17) Analisar, a partir do contexto de Analisar a forma de organização das cartas
produção, a forma de organização das cartas de de solicitação e de reclamação, a partir do
solicitação e de reclamação (datação, forma contexto de produção (espaços de
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características
deinício, apresentação contextualizada do pedido
composicionais e
ou da reclamação, em geral, acompanhada de
estilísticas
expli- cações, argumentos e/ou relatos do
dos gêneros
problema, fór- mula de finalização mais ou menos
(carta de solicitação, carta de cordata, dependendo do tipo de carta e subscrireclamação, petição
ção) e algumas das marcas linguísticas
on-line, carta
relacionadas à argumentação, explicação ou relato
aberta, abaixo-assinado,
de fatos, como forma de possibilitar a escri- ta
proposta
fundamentada de cartascomo essas ou de
etc.)
postagens em canais próprios de reclamações e
Apreciação e
solicitações em situações que envolvam questões
réplica
relativas à escola, à comunidade ou a algum dos
seusmembros.

reclamação de direitos e de envio de
solicitações), como condição para a leitura
e compreensão desses textos.

Expor o gênero carta de reclamação
através de slides, salientando a informação
de que nesse tipo de texto os interlocutores
não estão em presença, por isto, a
utilização de elementos típicos dos
gêneros epistolares, tais como “remetente”,
“local”, “data”, “assinatura”. Ressaltar que
uma das características mais específicas
da cartas de reclamação é a persuasão,
através do discurso argumentativo.
Apresentar três textos com formas
inusitadas e diferentes de reclamação (não
apresentando grandes dificuldades para
compreensão por parte dos alunos) e um
texto
(com
maior
dificuldade
de
compreensão) direcionando a observação
de que se trata de um modelo padrão para
o gênero cartas de reclamação e em
seguida compará-los para que percebam
os
aspectos
e
os
elementos
composicionais das cartas.

CAMPO
DE
6º, 7º ATUAÇÃO NA Leitura
VIDA PÚBLICA

Estratégias, procedimentos
de leitura em
textosreivindicatóriosou
propositivos

Apresentar, através de slides, uma carta
formal de solicitação onde o emissor
(EF67LP18) Identificar o objeto da reclamação e/ou finaliza o pedido ao destinatário, em
da solicitação e sua sustenta- ção, explicação ou seguida compará-la e diferenciá-la de uma
justificativa,deformaapoderanalisara pertinência da carta de reclamação, exemplificando a
solicitação ou
forma de argumentação de cada uma.
justificação.
Ler e identificar semelhanças entre três
cartas de solicitação. Buscar através de
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pistas identificar a semelhança entre os
interlocutores, identificando o contexto de
produção e estabelecendo relções de
corespondência entre como os remetntes
se dirigem a seus interlocutores, os
destinatários das cartas, e os contextos
onde essas cartas foram escritas.
Apresentar imagens de diferentes frutas
(ex: kiwi, romã, pitaya) e pedir que
exponham oralmente quais são as mais
consumidas , após essa análise solicitar
que reflitam quanto os contextos podem
influenciar em nossas escolhas, inclusive
linguísticas.
Produzir textos que considerem os
atributos a serem evidenciados na
atividade, conforme os objetos de
conhecimento e as habilidades, como um
artigo de opinião, uma reportagem ou uma
entrevista, entre outros.

CAMPO
DE
6º, 7º ATUAÇÃO NA Produção detextos
VIDA PÚBLICA

(EF67LP19) Realizar levantamento de questões,
problemas
que
requeiram
adenúncia
de
Estratégia
de
produção:
desrespeito a direitos, reivindicações, reclamações,
planejamento de textos rei
solicitações que contemplem a comu- nidade
vindicatórios oupropositivos
escolar ou algum de seus membros e examinar
normas e legislações.

Produzir,
revisar
e
editar
textos
reivindicatórios ou propositivos sobre
problemas que afetam a vida escolar ou da
comunidade, justificando pontos de vista
ou reivindicações e detalhando propostas
(justificativa, objetivos, ações previstas
etc.), levando em conta seu contexto de
produção e as características dos gêneros
em questão.
Realizar levantamento de questões,
problemas que requeiram a denúncia de
desrespeito a direitos, reivindicações,
reclamações, solicitações que contemplem
a comunidade escolar ou algum de seus
membros e examinar normas e legislações,
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como forma de subsídio para posterior
produção de seminário.

CAMPO
DE
6º;7º;
ATUAÇÃO NA Leitura
8º;9º
VIDA PÚBLICA

Reconstrução
dascondiçõesde produção e
circulação e adequação do
texto
à
construção
composicio- naleaoestilo de
gênero (Lei, código, estatuto,
código, regi- mentoetc.)

Exibir , em slide ou cartaz, um trecho do
ECA, indagar que tipo de texto é esse, qual
sua função, se está bem organizado,
refletindo a necessidade, ou não, de existir
uma organização textual adequada nos
gêneros
normativos.
Em
seguida
apresentar o mesmo texto de forma
organizada e pedir a leitura novamente,
questionando
se
há
um
melhor
(EF69LP20) Identificar, tendoem vista o contexto de entendimento do texto.
pro-dução,
a
forma
de
organizaçãodostextosnormativos
e legais, a lógica de hierar- quização de seus itens
e subitens e suas partes: parte inicial(título– Colar quatro cartolinas no quadro com os
nomeedata–eementa), blocos de artigos (parte, seguintes títulos: Título II - Das medidas de
livro, capítulo, seção, subseção), artigos (caput e Proteção (Cap. I - disposições Gerais; Cap.
parágrafos
e
incisos)
e
parte II das medidas específcas de proteção) e
final(disposiçõespertinentesàsua implementação) e Título III - Da prática de ato infraional (Cap.
analisar efeitos de sentido causados pelo uso de 1 - disposições gerais; Cap. 2 - Dos direitos
vocabulário
técnico,
pelo
uso individuais). Em seguida separar a tuma
doimperativo,depalavras
em trios e entregar um artgo do ECA, pedir
e expressões que indicam circunstâncias, como pra que leiam e reflitam como qual tipo de
advér- bios e locuções adverbiais, de palavras que leis poderiam pertencer à cada seção.
indicam generalidade, como alguns pronomes Finalizar explicando o motivo pelo qual as
indefinidos, de formaapodercompreendero caráter leis são divididas em seções.
imperativo, coerci- tivoe generalista das leis e de
outras formas de regula- mentação.
Separar a sala em dois grandes grupos
(estação 1 e 2) e orientar a seguirem as
etapas da atividade. A saber: na estação 1,
os estudantes listarão as palavras que
julgarem difíceis nas normas e leis que ali
constam e, em seguida, buscarão o
significado no dicionário (físico ou online?). Na estação 2, os discentes lerão
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normas e leis que não possuem estrutura
deôntica, mas deveriam, assim precisarão
perceber que as leis não são efetivas e que
há necessidade de adequarmos a
linguagem para que seja imperativa,
afirmativa e categórica. Abrir uma reflexão
com a turma ao final da atividade sobre o
aspecto textual trabalhado em cada
estação.

CAMPO
DE
6º;7º;
ATUAÇÃO NA Leitura
8º;9º
VIDA PÚBLICA

Apreciação e réplica

Discutir coletivamente se já viram imagens
de pichação e grafite pelas ruas da cidade
e perguntar qual a diferença entre elas.
Depois, em pequenos grupos, inferir, com
base em um questionário, um grafite e
tentar encontrar as denúncias sociais feitas
ali. Por último, relatar a que conclusões a
turma chegou e preencher um quadro com
as principais informações sobre o grafite a
fim de perceberem a importância da
existência de leis no país que garantam
direitos básicos a todos.

(EF69LP21) Posicionar-se emrelação a conteúdos
veicula- dos em práticas não institu- cionalizadas de
participação social, sobretudo àquelas vinculadas a
manifestações artísticas, produções cultu- rais,
intervenções urbanas
e práticas próprias das culturas juvenis que pretendam denunciar, expor uma problemática ou
“convocar” para uma reflexão/ação, relacionando
esse texto/ produção com seu contexto deprodução
e relacionando as partes e semioses pre- sentes Apresentar dois slides (um com grafite,
para a construção de sentidos.
ouro com pichação) e perguntar qual a
diferença entre eles (o professor fará a
distinção caso não exista o conhecimento),
chamar a atenção para o que estão
observando
e
questionar
qual
a
característica principal da pichação e do
grafite. Finalizar a discussão questionando
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quais motivos levam as pessoas a pichar
ou grafitar os muros da cidade.

Entregar a reprodução de um grafite aos
grupos separados em sala e pedir a leitura
do mesmo. Colocar no quadro um roteiro
de questões e permiir que os gupos
discutam sobre a imagem estimulando a
discussão de questões como a pobreza, a
falta de acesso à alimentação, à educação,
ao trabalho, para que os alunos consigam
fazer a leitura crítica do texto.

CAMPO
DE
6º;7º;
ATUAÇÃO NA Produção detextos
8º;9º
VIDA PÚBLICA

Textualização,revisão
edição

Produzir um abaixo-assinado sobre as
melhoris no ambiente escolar. Explorar o
significado da palava reinvidicar, estudar a
esutura o gênero, atentando pra os
pronomes de tratamento (vocativo), fazer
uma enquete levantando os dados para as
necessidades de melhorias na escola.
Dividir a turma em trios e propor a cada trio
(EF69LP22) Produzir,revisare
editar
textos
a elaboração do texto a partir de uma
reivindicatórios
ou
propositivos
sobre
solicitação de melhoria detectada.
problemasqueafetamavida
escolar
ou
da
e comunidade,
justificando
pontos
devista,
Planejar uma petição on-line para publicareivindicaçõesedetalhando propostas (justificativa,
la no portal e-Cidadania. Previamente
objetivos, ações previstas etc.), levando em conta
solicitar uma pesquisa com o objetivo de
seucontexto de produção e as características dos
saber quais são os problemas mais
gêneros emquestão.
relevantes da comunidade escolar de
acordo com os entrevistados. Em seguida,
promover um debate de quais ideias
poderiam virar leis. Fornecer etapas da
contrução do texto através de slides e
finalizar com apresentação oral das
porpostas.
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Revisar as prórpias produções textuais
com base nos critérios de avaliação
estabelecidos construindo um texto
normativo adequado às expectativas
estruturais e ao contexto de produção.
Produzir um trecho de um Regimento
Escolar. Fazer uma prévia explanação
sobre o gênero, em seguida separar a
turma em grupos e pedir que façam um
checklist que ajudará a construir o texto
final. Trabalhar a formatação e linguagm a
ser produzido. Revisar o texto a partir da
uma lista de verificações sugerida.

CAMPO DE
6º;7º;
ATUAÇÃO NA Produção detextos
8º;9º
VIDA PÚBLICA

Textualização,
revisão e edição

(EF69LP23) Contribuir com a
escrita de textos normativos,
quando houver esse tipo
de demanda na escola –
regimentos e estatutos de
organizações da sociedade
civil do âmbito da atuação
das crianças e jovens (grêmio livre, clubes de leitura, associações culturais
etc.) – e de regras e regulamentos nos
vários âmbitos da escola
– campeonatos, festivais,
regras de convivência
etc., levando em conta o
contexto de produção e as
características dos gêneros
em questão.

Escrever um estatuto a partir de uma lista
de regras de convivência. Primeiramente,
apresentar o gênero a partir de uma
imagem em slide e fazer uma explanação
sobre o que é um projeto de lei e o que é
um artgo. Em segiuda, separar a turma e
grupos, ofertar uma lista com as regras de
convivência criadas por eles previamente e
solicitar a produção de um artigo. Revisar o
texto coletivamente baseao em uma tabela
com as características do gênero.

Construir parte do estatuto do Grêmio
Estudantil da escola a partir de modelos
demosntrados e explicados aravés de
slides em sala. Dividir a turma em grupos e
estabelecer a produção de um capítulo e
seus artigos. Revisar o texto final
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coletivamente com apoio de um guia
apresentado em cartaz/slide.

CAMPO DE
6º;7º;
ATUAÇÃO NA Oralidade
8º;9º
VIDA PÚBLICA

Discussão oral

(EF69LP24) Discutir casos,
reais ou simulações, submetidos a juízo, que envolvam
(supostos) desrespeitos a
artigos, do ECA, do Código de
Defesa do Consumidor, do
Código Nacional de Trânsito,
de regulamentações do
mercado publicitário etc.,
como forma de criar familiaridade com textos
legais – seu vocabulário,formas de organização,
marcasdeestilo etc. -, de maneiraa
facilitar a compreensãode
leis, fortalecer a defesa de
direitos, fomentar a escrita de
textos normativos (se e
quando isso for necessário)
e possibilitar a compreensão
do caráter interpretativo das
leis e as várias perspectivas
que podem estar em jogo.
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Defender posicionamentos com a prórpia
voz.
Fazer
um
levantamento
do
conhecimento prévio dos alunos sobre a
defesa de posicionamentos.Estimular a
manifestação sobre o que seria uma
apresentação oral: É preciso organizar o
que vamos falar? Quem pode fazer uma
apresentação oral? É possível usar
recursos de apoio, como anotações ou
slides com ilustrações, vídeos e textos? Em
que contextos fazemos uma apresentação
oral? Como as apresentações orais devem
ser organizadas - há uma sequência e/ou
marcas linguísticas esperadas?;

Questionar sobre o que é uma "audiência
pública". Assitir parte de uma audiência
pública na qual se discute a questão da
publicidade infantil para alimentos no país,
a fim de que os alunos possam analisar
uma apresentação oral. Inferir se a

linguagem do vídeo apresentado é mais ou
menos formal e por quê?.

Perguntar se toda apresentação oral tem a
mesma
estrutura.
Criar
situações
hipotéticas, como a diretora ou diretor da
escola em uma apresentação oral para os
pais dos alunos, por exemplo. Perceber a
diferença entre discursos e elementos
como quem faz a apresentação, a quem ela
se destina, o local em que ocorre e o
assunto tratado, por exemplo, delimitam
como um gênero se estrutura.

CAMPO
DE
6º;7º;
ATUAÇÃO NA Oralidade
8º;9º
VIDA PÚBLICA

Discussão oral

Exibir no quadro questões a respeito do
gênero debate. Averiguar sobre o
conhecimento prévio sobre sua finalidade,
seu público alvo, onde esse texto é
veiculado, quais são os interantes e quem
organza os debates. Promover uma roda
(EF69LP25) Posicionar-se de forma consistente e de conversa sobre as respostas e
sustentada em uma discus- são, assembleia, orientação a respeito do que está certo ou
reuniões de colegiados da escola, deagremiações errado.
e outras situações de apresentação de propostas
edefesas
Fazer um levantamento do conhecimento
de opiniões, respeitando asopiniões contrárias e prévio sobre o gênero debate (em que
propostas alternativas e fundamentando seus po- campos de atuação da sociedade ocorrem
sicionamentos, notempo
debates? Já viram e/ou participaram de um
de
fala
previsto,
valendo
de debate mais “formal” em que precisou se
síntesesepropostasclarase justificadas.
preparar para debater? Se sim, qual era o
assunto? Como e onde foi? Quem
participou?). Assitir avídeos sobre debates
com temas atuais e que geram discussão
(exemplo: intolerância religiosa). Aprender
a demonstrar respeito às opinões conrárias
às suas em situações de debates de ideias.
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Refletir sobre o que entendem por
“condições de produção”? Conduzir a
discussão, de modo a esclarecer que
quando falamos de condições de
produção, estamos tratando: (a) das
possíveis finalidades do debate (defender
um ponto de vista sobre um tema;
apresentar argumentos sobre um tema
polêmico; tomar uma decisão sobre um
assunto/procedimento), (b) dos temas que
podem
ser
debatidos
(geralmente,
precisam ser polêmicos); (c) em que
espaços os debates podem acontecer
(destaque vários campos, como o escolar,
em condomínios, na mídia); e (d) dos
participantes de um debate, seu papel e
função desempenhada, além das relações
entre os participantes.
Tomar nota em discussões, debates,
palestras, apresentação de propostas,
reuniões, como forma de documentar o
(EF69LP26) Tomar nota em discussões, debates, evento e apoiar a própria fala.
palestras, apresentação de propostas, reuniões,
comoforma de documentar o evento e apoiar a Sumarizar as ideias discutidas em debaes,
própria fala (que pode se dar no momento do palestras,
apresentações
propostas,
evento ou posteriormente, quando,
reuniões, de mneira escrita como forma de
porexemplo,fornecessáriaa retomada dos assuntos documentar um evento.
tratados em outros contex- tos públicos, como
diante dosrepresentados).
Recordar as ideias apresentdas em
situações
de
discussão
oral
e
documentada em notas como forma de
embasar o prórprio disurso.

CAMPO DE
6º;7º;
ATUAÇÃO NA Oralidade
8º;9º
VIDA PÚBLICA

Registro

CAMPO
DE
6º;7º;
Análise linguística/
ATUAÇÃONA
8º;9º
semiótica
VIDAPÚBLICA

Análise de textos legais/ (EF69LP27) Analisar aforma composicional de Selecionar textos que considerem os
normativos, propositivos e
textos pertencentes a gêneros normativos/ jurídicos atributos a serem evidenciados na
reivindicae a gêneros da esfera política, tais como propostas, atividade, conforme os objetos de
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tórios

pro- gramas políticos (posiciona- mento quanto a
diferentes ações a serem propostas, objetivos,
ações previstas etc.), propaganda política
(propostas
e
sua
sustentação,posicionamentoquantoa
temasemdiscussão)etextosreivindicatórios: cartas
de
reclamação,
petição
(proposta,
suas
justificativas eações a seremadotadas)
e suas marcas linguísticas, de forma a incrementar
a
compreensão
de
textos
pertencentesaessesgênerosea possibilitar a produção
de textos mais adequados e/ou fundamentados
quando isso forrequerido.

conhecimento e as habilidades, como os
gêneros
pertencentes
às
esferas
normativas ou jurídicas e à esfera política,
e textos reivindicatórios
Reconhecer as características estruturais
de cada gênero.
Identificar a finalidade desses gêneros.
Compreender de que forma o contexto de
circulação e o perfil do interlocutor afetam
a estrutura textual e o uso dos
recursoslinguísticos.
Saber identificar e utilizar os recursos
linguísticos adequados a esses gên e suas
marcas linguísticas.
eros.
Selecionar argumentos em função da
finalidade do texto e do perfil do
interlocutor.
Retextualizar a partir de modelos de textos
normativos, considerando os recursos
linguísticos próprios do gênero.
Analisar a forma composicional de textos
pertencentes
a
gêneros
normativos/jurídicos e a gêneros da esfera
política, e suas marcas linguísticas, de
forma a incrementar a compreensão de
textos pertencentes a esses gêneros e a
possibilitar a produção de textos mais
adequados e/ou fundamentados quando
isso for requerido.
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CAMPO
DE
6º;7º;
Análise
ATUAÇÃO NA
Modalização
8º;9º
linguística/semiótica
VIDA PÚBLICA

CAMPO
DE
8º, 9º ATUAÇÃO NA Leitura
VIDA PÚBLICA

Discutir como o plano do texto se constitui
em uma importante estratégia para a
produção
textual,
entendendo
as
sequências textuais como sinalizadores
primordiais no modo de organização
(EF69LP28) Observar os mecanismos de
textual e, por conseguinte, na produção de
modalização adequados aos textos jurídicos, as
sentidos.
modalidades deônticas, que se referem ao eixo da
conduta (obriga- toriedade/permissibilidade) como,
Revisar e reescrever, quando necessário,
por exemplo: Proibição: “Não se deve fumar em
coletivamente, o texto a ser publicado, em
recintos fechados.”; Obrigatoriedade: “A vida tem
consonância
com
o
objeto
de
que valer a pena.”; Possibilidade: “É permitido a
conhecimento.
entrada de menores acompanhados de adultos
responsáveis”, e os mecanismos de modaliza- ção
Observar os mecanismos de modalização
adequados aos textos políticos e propositivos, as
adequados aos textos jurídicos, as
modalidades apreciativas, em que o locutor
odalidades deônticas, que se referem ao
exprime um juízo de valor (positivo ou negativo)
eixo
da
conduta
acerca do que enuncia. Por exemplo: “Que belo
(obrigatoriedade/permissibilidade), e os
discurso!”, “Discordo das escolhas de Antônio.”
mecanismos de modalização adequados
“Felizmente, o buraco ainda não causou acidentes
aos textos políticos e propositivos, as
mais graves.”
modalidades apreciativas, em que o locutor
exprime um juízo de valor (positivo ou
negativo) acerca do que enuncia, de
maneira a compreender e utilizar esses
recursos quando necessário.

(EF89LP17)Relacionartextose documentos legais e
normativos deimportância universal, nacional ou
local que envolvam direitos, em especial, de
crianças,
adoles-centesejovens–
taiscomoaDeclaração dos Direitos Humanos, a
Reconstruçãodo contexto de
Constituição Brasileira,oECA-,earegu- lamentação
produção,circulação
e
da organização escolar – por exemplo, regimento
recepção de textos legais e
escolar -, a seus contextos de produção,
normativos
reconhecendo e analisan- do possíveis motivações,
finalidades
e
sua
vinculação
comexperiênciashumanas
e fatos históricos e sociais, como forma de ampliar
a compreensão dos direitos edeveres, de fomentar
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Oportunizar um monneto para relizar
coletivamente a leitura de um trecho do
ECA, ao mesmo tempo mediar uma
discussão sobre possíveis assuntos
polêmicos;

Abrir uma roda de discussão sobre temas
transversais,
como
gravidez
na
adolescência e redução da maioridade
penal;

os princípios democráticos e uma atuação pautada
pela ética da responsabilidade (o outro tem direito
a uma vida digna tanto quanto eu tenho).
Confeccionar uma carta aberta às
autoridades, chamando a atenção para as
questões pertinentes à juventude.

CAMPO
DE
8º, 9º ATUAÇÃO NA Leitura
VIDA PÚBLICA

CAMPO
DE
8º, 9º ATUAÇÃO NA Leitura
VIDA PÚBLICA

Contexto
deprodução,
circulação e recepção de
textos
e
práticas
relacionadasà
defesa
dedireitos
e
à
participaçãosocial

(EF89LP18) Explorar e ana- lisar instâncias e
canais de participação disponíveis na escola
(conselho de escola, outros colegiados, grêmio
livre), na comunidade (as- sociações, coletivos,
movi- mentos, etc.), no munícipio ou no país,
incluindo formas de participação digital, como
canais e plataformas de participação (como portal
e-cidadania), serviços, por- tais e ferramentas de
acom- panhamentos do trabalho de políticos e de
tramitação
de
leis,canaisdeeducaçãopolítica,bemcomodepropostase
proposições
que
circulam nesses canais, deforma
a participar do debate de ideiasepropostasnaesfera
social e a engajar-se com a busca de soluções para
problemasouquestõesque
envolvamavidadaescolaedacomunidade.

Relação entrecontexto de
produção
e
característicascomposicionais e esti- lísticas dos
gêneros Apreciação e réplica

(EF89LP19) Analisar, a partirdo contexto de
produção, a forma de organização das cartas
abertas, abaixo-assinados e petições on-line (identificação dos
signatários, explicitação da reivindicação feita,
acompa-nhada ou não de uma breve apresentação
da problemáti-ca e/ou de justificativas que visam
sustentar a reivindica-ção) e a proposição, discussão e aprovação de propos- tas políticas ou de
soluções para problemas de interessepúblico,
apresentadas ou lidas nos canais digitais de
participação,
identificando
suas
marcas
linguísticas, como forma de possibilitar a
escrita ou subscrição cons- ciente de abaixoassinados e textos dessa natureza e poder se
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Criar uma rede de comunicação através
das redes sociais, incluido membros de
diversos segmentos;
Criar um jornal escolar para veiculação das
notícias da escola e da comunidade;
Fazer circular panfletos informativos a
respeito da seara escolar e comunitária.

Trabalhar com os gêneros Carta aberta e
petições online;

Fomentar monentos de discussão
apreciação de documentos públicos;

e

Realizar debates regrados públicos,
trabalhando as possibilidades de réplica e
a tréplica;

posicionar de for- ma crítica e fundamentada frente
às propostas
Realizar enquetes sobre assuntos de
interesse público.

CAMPO
DE
8º, 9º ATUAÇÃO NA Leitura
VIDA PÚBLICA

CAMPO
DE
8º, 9º ATUAÇÃO NA Produção detextos
VIDA PÚBLICA

(EF89LP20) Comparar pro- postas políticas
edesolução de problemas, identificando oque se
pretende fazer/ implementar, por que (mo- tivações,
justificativas), para que (objetivos, benefícios e
consequências esperados), como (ações e
Estratégiase procedi- mentos passos), quando etc. e a forma de avaliar a eficácia
de leitura em
da propos- ta/solução, contrastando dados e
textos reivin- dicatórios ou informações
de
diferentes
fontes,
propositivos
identificandocoincidências, complemen- taridades
e contradições, de forma a poder compreender
eposicionar-se criticamente sobre os dados e informações usados em funda- mentação de propostas
e analisar a coerência entre os elementos, de forma
a tomar decisões fundamentadas.
(EF89LP21) Realizar enquetese pesquisas de
opinião, de forma a levantar priorida- des,
problemas a resolver
ou propostas que possam contribuir para melhoria
da escola ou da comunidade, caracterizar
demanda/ necessidade, documentan- do-a de
Estratégia
de
produção: diferentes maneiras por meio de diferentes
planejamento de textos rei- procedimentos, gêneros e mídias e, quando for o
vindicatórios ouproposi- tivos caso, selecionar informações e dadosrelevantes de
fontes pertinentes diversas (sites, impressos,
vídeos etc.), avaliando a qualidade e a utilidade
dessas fontes, que possam servir de contextualização e fundamentação de propostas, de forma
a justificar a proposição de propostas, projetos
culturais eações deintervenção.
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Trabalhar com o gênero carta de leitor e
crônica argumentativa;
Promover Seminários comparando
propostas de políticas públicas;

as

Identificar o ponto de vista em um artigo de
opinião.

Realizar enquetes na comunidade com
forma de tomar conhecimento de suas
potencialidades e dificuldades;
Registrar as demandas
produção de reportagens;

locais

pela

Produzir abaixo-assinados com forma de
reivindicar melhorias para a escola e para
o bairro;
Elabora carta de leitor para expressar
elogios e/ou reclamações;
Registrar por meio de memória Literária
(após
entrevistas)
os
dados
da

comunidade como forma de guardar sua
identidade.

CAMPO
DE
8º, 9º ATUAÇÃO NA Oralidade
VIDA PÚBLICA

(EF89LP22) Compreendere comparar as diferentes
posições e interesses em jogoemumadiscussãoou
apresentação
de
propostas,avaliandoavalidadeeforça
Escuta Apreender o sentido
dosargumentoseasconsegeraldos textos Apreciação e
quênciasdoqueestásendo proposto e, quando for o
réplica Produção/ Proposta
caso, formular e negociar propostas de diferentes
naturezas
relativas
a
interesses
coletivosenvolvendoa escola ou comunidade
escolar.

Problematizar posições e interesses
propostos em discussões de interesse
coletivo da comunidade escolar através da
produção de artigos de opinião;
Realizar debates regrados públicos e júris
simulados.
Identificar o narrador e a tipologia descritiva
no gênero conto de terror e suspense

Promover reflexões acerca de questões
éticas e respeito ao diferente;

(EF89LP23) Analisar, em tex-tos argumentativos,
CAMPO
DE
reivin- dicatórios e propositivos, os movimentos
Análise
Movimentosargumenta- tivos
8º, 9º ATUAÇÃO NA
argumentativos utilizados (sustentação, refu- tação
linguística/semiótica e força dos argu- mentos
VIDA PÚBLICA
e negociação), avalian-do a força dos argumentos
Identificar os movimentos argumentativos
utilizados.
uitlizados em textos argumentativos,
reinvidicatórios e propositivos através de
textos dissertativo-argumentativos.

Realizar pesquisas sobre a vida social,
traçando um paralelo entre o que é
autêntico e o que é fake news;
CAMPO
DE
8º, 9º ATUAÇÃO NA Leitura
VIDA PÚBLICA

Curadoria deinformação

(EF89LP24) Realizar pesquisa,estabelecendo o
recorte das questões, usando fontes abertas e Fazer recortes de questões, usando fontes
confiáveis.
abertas, trabalhando a importância da web
2.0 e as informações pesquisadas.
Identificar os elementos da propaganda
política em sala de aula.
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Apresentar um estudo sobre a pesquisa
realizada difundindo as fontes confiáveis;
CAMPO
DE
8º, 9º ATUAÇÃO NA Produção detextos
VIDA PÚBLICA

CAMPO
DE
8º, 9º ATUAÇÃO NA Produção detextos
VIDA PÚBLICA

(EF89LP25) Divulgar o resultado de pesquisas por
meio de apresentações orais, verbetes de Produzir verbete enciclopédico digital de
Estratégias
de
escrita:
enciclopédias colaborativas, reportagens de maneira colaborativa;
textualização,revisão e edição
divulgação científica, vlogs científicos, vídeos de
diferentes tipos etc.
Produzir petição on-line, reportagem e
seminário.

(EF89LP26) Produzir rese- nhas, a partir das notas
e/ ou esquemas feitos, com o manejo adequado
Estratégias
de
escrita: das vozes envolvidas (do resenhador, do autor da
textualização,revisão e edição obra e, se for o caso, também dos autores citados
na obra resenhada), por meio do uso de paráfrases,
marcas do discurso reportado e citações.

Reorganizar as informações escritas em
notas e/ou esquemas de acordo com as
características da resenha;
Produzir resenhas a partir nas notas e/ou
esquemas realizados, utilizando paráfrases
e citações.
Planejar escrever uma petição on-line.
Confeccionar cartazes com palavras de
ordem a fim de exercitar a atitude
reivindicatória dos estudantes;

CAMPO
DE
8º, 9º ATUAÇÃO NA Oralidade
VIDA PÚBLICA

Conversaçãoespontânea

(EF89LP27) Tecer conside- rações e formular
proble- matizações pertinentes, em momentos
Montar uma roda de conversa sobre
oportunos, em situações de aulas, apresen-tação
assuntos diversos relativos à temáticas da
oral, seminário etc.
juventude;
Produzir peças teatrais e outras atividades
lúdicas.

CAMPO
DE
8º, 9º ATUAÇÃO NA Oralidade
VIDA PÚBLICA

(EF89LP28) Tomar nota de videoaulas, aulas
Procedimen-tos de apoioà digitais, apresentações multimídias, vídeos de
Estimular
intervenções
durante
as
compreen-sãoTomada
de divulgação cientí- fica, documentários e afins,
exposições orais, reforçando a importância
nota
identificando, em função dosobjetivos, informações
da observação da pertinência, bem como
principais para apoio ao estudo e realizando,
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quando necessário,umasíntesefinal que destaque e
reorganize os pontos ou conceitos centrais e suas
relações e que, em alguns casos, seja
acompanhada de reflexões pessoais, que podem
conter
dúvidas,
questionamentos,
consideraçõesetc.

orientar a produção de materiais virtuais
nessa perspectiva;
Confecção de slides, atentando para o
critério do texto conciso e sem
circularidade.
Realizar o trabalho de anotar informações
referentes à fala de um expositor em sua
apresentação oral gravada e disposta em
um vídeo,da área de Ciências Humanas,
para discutir sobre a exposição oral.

CAMPO
DE
Análise
TextualizaçãoProgressão
8º, 9º ATUAÇÃO NA
linguística/semiótica temática
VIDA PÚBLICA

Reconhecer mecanismos de progressão
temática em textos de divulgação do
conhecimento e quando da produção de
(EF89LP29)Utilizar e perceber mecanismos de textos oficiais.
progressão temática, tais como retomadas
anafóricas (“que,cujo, onde”, pronomes do caso
reto eoblíquos, pronomes demonstrativos, nomes
correferentes
etc.),
catáforas
(remetendo
Trabalhar com o artigo de divulgação
paraadiante
científica: análise dos recursos de coesão
ao invés de retomar o já dito), uso de organizadores
sequencial.
textuais, de coesivos etc.,e analisar os mecanismos
de reformulação e paráfrase uti-lizados nos textos
de divulgação do conhecimento.
Produzir um texto informativo sobre um
tema científico em que se utilizem os
mecanismos de coesão sequencial.

CAMPO
DE
Análise
8º, 9º ATUAÇÃO NA
Textualização
linguística/semiótica
VIDA PÚBLICA

(EF89LP30) Analisar a estrutura de hipertexto e
Avaliar a estrutura e o funcionamento dos
hiperlinks em textos de divulgação científica que
hiperlinks em textos de divulgação
circulam na Web e proceder à remissão a conceitos
científica publicados na web;
e relações por meio de links.
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Usar links disponíveis em hipertextos para
retomar e relacionar os conceitos
apresentados;
Comprender a intertextualidde em verbetes
enciclopédicos por meio de pistas
linguísticas de outros autores.

CAMPO
DE
Análise
8º, 9º ATUAÇÃO NA
Modalização
linguística/semiótica
VIDA PÚBLICA

Avaliar o efeito de sentido pelo uso de
modalização epistêmica em textos de
(EF89LP31) Analisar e utilizar modalização
diferentes gêneros;
epistêmica, istoé, modos de indicar uma avaliação
sobre o valor de verdade e as condições de verdade
Usar modalização
epistêmica
para
de uma proposição, tais como os asseverativos
demonstrar concordância, discordância, ou
– quando se concorda com (“realmente,
dúvida a respeito de ideias na produção de
evidentemente, naturalmente, efetivamente,claro,
textos.
certo, lógico, sem dúvida” etc.) ou discorda de (“de
jeito nenhum, de forma alguma”) uma ideia; e os
Reconhecer a construção do gênero
quase-asseverativos, que indicam que se considera
documentário: começo, meio e fim.
o conteúdo como quase certo (“talvez, assim,
Identificar estratégias para a compreender
possivelmen- te, provavelmente, eventual-mente”).
a construção de argumentação presente
nos documentáios
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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 artísticas, o
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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.
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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 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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6º, 7º, 8º e 9º anos – ENSINO FUNDAMENTAL
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS
(HABILIDADES e COMPETÊNCIAS)

HABILIDADES
•
(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas
das artes visuais tradicionais e contemporâneas, em obras
de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e
em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a
ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas
artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o repertório imagético.

Artes visuais

Contextos e práticas

•

•

(EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais,
contextualizando-os no tempo e no espaço.
(EF69AR03) Analisar situações nas quais as linguagens
das artes visuais se integram às linguagens audiovisuais
(cinema, animações, vídeos etc.), gráficas (capas de livros,
ilustrações de textos diversos etc.), cenográficas,
coreográficas, musicais etc
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•
•
•

Organizar projeto de pesquisa sobre o grafite
e a pichação, construir material para
apresentação em sala para debate sobre as
diferenças entre os dois tipos de grafar.
Estudar os diferentes aspectos do processo de
grafita e pichar, observando a dimensão
coletiva da manifestação, o suporte em
espaços públicos, as características das
marcas pessoais, etc.
Apresentar vídeos sobre grafitagem, para os
alunos desenvolverem uma discussão sobre
os assunto.
a. https://youtu.be/yRWA-d7u8Hs
b. https://youtu.be/NQg0i170tR0
Realizar oficina de grafitagem com a turma
dividida em pequenos grupos utilizando
tecidos ou papel.
Pesquisar e construir apresentação sobre as
relações entre a arte e a política.
Organizar um painel com os alunos com
imagens diversas, em seguida, iniciar uma
discussão com as seguintes perguntas como:
Qual a diferença entre as imagens? O que
cada uma quer comunicar? Qual finalidade
da imagem na comunicação visual?

•

•

•

Elementos da
linguagem

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes
visuais (ponto, linha, forma, direção, cor, tom, escala,
dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de
diferentes produções artísticas.

•

•

•
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Refletir e investigar o mundo imagético,
através de apresentações de artes
visualizadas através dos recursos
tecnológicos.
Analisar os diferentes gêneros da arte como:
retrato e autorretrato, paisagem, natureza
morta, cenas da mitologia, cenas religiosas e
cenas históricas e dos diferentes contextos
históricos/artísticos comparando-os a partir
das diferenças formais.
Realizar pesquisar sobre a produção de
artistas brasileiros cujas obras versem sobre
o contexto histórico e cultural do Brasil, para
compreender a realidade do país.
Utilizando os recursos tecnológicos ,
apresentar vídeo - (https://youtu.be/UKSd5yL13A ), sobre a composição artística com
linhas curvas abstrata, organizar oficina para
construção de vários painéis utilizando a
referida técnica, aproveitando para fazer um
estudo sobre a composição de cores durante
o processo de criação artística.
Realizar pesquisa sobre textura gráfica e
realizar atividade prática.
ver vídeos - https://youtu.be/W3-8mH6BPZ8
,
https://youtu.be/osOQlQx0Ym0
https://youtu.be/IeDwq8tiKLE
Organizar exposição dados painéis artísticos
criados a partir de linhas curvas e com a
composição de cores variadas nos espaços da
escola.

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de
expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos,
dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo,
fotografia, performance, etc.).

•

•
•
•

Materialidades

•

•

Processos de criação

(EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes
visuais, com base em temas ou interesses artísticos, de
modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de
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•

Através de recursos tecnológicos, realizar
pesquisa sobre a arte de modelagem, realizar
apresentação para compartilhar
conhecimentos em sala de aula.
Realizar pesquisa sobre como surgiu o
origem do origami, fazer e organizar uma
oficina de origami.
Pesquisar sobre a história da fotografia,
preparar apresentação para compartilhar em
sala de aula.
Organizar exposição de fotografias a partir
de temas pré-selecionados por grupos.
Realizar pesquisa sobre como desenhar
perspectiva.
Apresentar vídeo.
https://youtu.be/15RNlEtXuko, em seguida
realizar atividade prática com os alunos.
Pesquisar sobre caricaturas.
Como surgiu;
Técnicas para fazer caricaturas;
Oficina para realizar desenhos de caricaturas
de personagens importantes do município;
Exposição das caricaturas criadas pelos
alunos.
Organizar uma feira de artes a partir do
material artístico criado pelos alunos, com
temas e técnicas livres, para apresentações
das linguagens artísticas e exposições de
artes visuais aos pais e a comunidade escolar,

materiais, instrumentos e recursos convencionais,
alternativos e digitais.
(EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais,
proposições temáticas, repertórios imagéticos e processos
de criação nas suas produções visuais.

•
•
•

Sistemas da
linguagem

(EF69AR08) Diferenciar as categorias de artista, artesão,
produtor cultural, curador, designer, entre outras,
estabelecendo relações entre os profissionais do sistema
das artes visuais.

•

•
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para estabelecer sentido no seu fazer artístico
e realizar momentos de expressão, fruição e
integração entre escola e comunidade.
Realizar criação de blogs com temas
relacionados o município, com apresentação
de fotos e comentários relacionados.
Cria slide com obras de artistas famosos e
comentários sobre as obras apresentadas.
Apresentar espetáculos de dança por meio
das tecnologias de comunicação, em seguida
realizar discussão verificando a
contextualização e fazer em dança,
observando o repertório de movimento
corporal e manifestações culturais como
também as vestimentas e cenários.
Desenvolver pesquisa dos gêneros de danças
típicos ou mais populares em cada parte do
país, observando a influência da cultura afrobrasileira e indígena na dança, para
compreender a presença da diversidade
cultural em nosso país.
Catalogar os tipos de festas populares e
manifestações culturais do Brasil.

•

Dança

Contextos e práticas

(EF69AR09) Pesquisar e analisar diferentes formas de
expressão, representação e encenação da dança,
reconhecendo e apreciando composições de dança de
artistas e grupos brasileiros e estrangeiros de diferentes
épocas.

•
•

•

•

Dança

Elementos da
linguagem

(EF69AR10) Explorar elementos constitutivos do
movimento cotidiano e do movimento dançado, abordando,
criticamente, o desenvolvimento das formas da dança em
sua história tradicional e contemporânea.

•

(EF69AR11) Experimentar e analisar os fatores de
movimento (tempo, peso, fluência e espaço) como
elementos que, combinados, geram as ações corporais e o
movimento dançado.
•
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Realizar pesquisa sobre danças antigas, em
diferentes localidades, ampliando os
conhecimentos e relacionando os estilos de
danças antigas com os estilos atuais.
Pesquisa sobre o que é a dança
contemporânea e suas características.
Explorar através da dança os gestos e ritmos
corporais e utilizá-los em situações de
interação.
Experimentar diferentes possibilidades em
dança nos diferentes contextos abordados
relacionando-os com a contemporaneidade.
Pesquisar e identificar diferentes formas de
registro sobre dança e terminologia de passos
de diferentes gêneros e estilos para
apresentação e discussão sobre o assunto em
sala de aula.
Apresentar vídeo sobre dança:
a. Dica de execução e nomenclaturas de
passos simples https://youtu.be/4PS78SOLEQQ
b. Tutorial Danças Sociais | Nomenclatura https://youtu.be/nBnbNuHYoCU
Realize pesquisa sobre classificação e
gêneros

•

•
•
•

(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de
improvisação e criação do movimento como fonte para a
construção de vocabulários e repertórios próprios.

Processos de criação

(EF69AR13) Investigar brincadeiras, jogos, danças
coletivas e outras práticas de dança de diferentes matrizes
estéticas e culturais como referência para a criação e a
composição de danças autorais, individualmente e em
grupo.
(EF69AR14) Analisar e experimentar diferentes elementos
(figurino, iluminação, cenário, trilha sonora etc.) e espaços
(convencionais e não convencionais) para composição
cênica e apresentação coreográfica.
(EF69AR15) Discutir as experiências pessoais e coletivas
em dança vivenciadas na escola e em outros contextos,
problematizando estereótipos e preconceitos.
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•

•

•

•

Pesquise sobre história da dança, apresentar
trabalho em sala de aula para compartilhar
conhecimentos com a turma.
Pesquisa sobre as danças africanas, realizar
apresentação em slides.
Pesquisar as danças folclóricas do Brasil.
Organizar apresentações de danças
características de cada região do Brasil e do
município.

Desenvolver discursões sobre as diversas
manifestações, em dança e suas origens,
valorizando a identidade e a cultural no
município e no Brasil.
Estudar e compreender a dança, jogos e
brincadeiras como um momento de
integração e convívio social presentes em
diversos momentos da vida em sociedade.
Realizar estudos sobre coreografia e os
fatores predominantes para a organização de
todos os movimentos e passos da dança.
Desenvolver em grupos coreografias para
dançar uma música pré-selecionada por cada
grupo, observando a velocidade dos passos e
a sequência de repetição.

Contextos e práticas

Música

Elementos da
linguagem

(EF69AR16) Analisar criticamente, por meio da
apreciação musical, usos e funções da música em seus
contextos de produção e circulação, relacionando as
práticas musicais às diferentes dimensões da vida social,
cultural, política, histórica, econômica, estética e ética.
(EF69AR17) Explorar e analisar, criticamente, diferentes
meios e equipamentos culturais de circulação da música e
do conhecimento musical. (EF69AR18) Reconhecer e
apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros
e estrangeiros que contribuíram para o desenvolvimento de
formas e gêneros musicais.
(EF69AR19) Identificar e analisar diferentes estilos
musicais, contextualizando-os no tempo e no espaço, de
modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética
musical.
(EF69AR20) Explorar e analisar elementos constitutivos
da música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.),
por meio de recursos tecnológicos (games e plataformas
digitais), jogos, canções e práticas diversas de
composição/criação, execução e apreciação musicais.
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•

Realizar pesquisa sobre a linguagem da
dança e especificar os elementos básicos da
linguagem da dança.

•

Realizar estudos sobre os elementos do som
e da música, apresentar cada elemento me
uma roda discursão para compartilhar e
ampliar os conhecimentos.
Estudar sobre a música de diferentes povos
como: indígena, quilombola e africanas, e o
papel da musica na cultura de cada um.
Estudar e entender que a música é um dos
meios mais populares para o processo de
transformação social.
Pesquisar e estudar sobre a história da
música.
Criar, desenvolver e experimentar, produções
musicais elaboradas a partir de um tema, em
seguida compartilhar as produções musicais.

•

•

•
•

•

Realizar apresentações musicais de
improvisos em pequenos grupos, com
objetos, figurinos, adereços, instrumentos e
outros, para apreciação dos colegas e
avaliação das apresentações.

•

Desenvolver atividades cênicas, baseada em
fatos históricos do município estabelecendo o
contexto com situações do cotidiano.

•

Realizar pesquisa sobre os tipos de
instrumentos musicais.
Apresenta vídeos:
a. Instrumentos e seus Timbres Vestibular de Música https://youtu.be/XLX8ttNkr3E
b. Instrumentos da orquestra https://youtu.be/lYCE8IqO-tI
c. Aprenda os sons dos instrumentos
musicais https://youtu.be/4X0qsQ1KuZ8
Pesquisar como construir e compor registros
de partituras.
Realizar pesquisa sobre as escalas musicais,
e sua classificação quanto ao número de
notas.
Realizar pesquisa sobre a música eletrônica,
música contemporânea em seus diferentes
suportes e timbres.
Pesquisar e construir um portfólio com letras
musicais dos diferentes gêneros.
Organizar grupos para realizar composição
coletivamente músicas utilizando recursos
alternativos.

•

Materialidades

(EF69AR21) Explorar e analisar fontes e materiais sonoros
em práticas de composição/criação, execução e apreciação
musical, reconhecendo timbres e características de
instrumentos musicais diversos.

•

Notação e registro
musical

Processos de criação

(EF69AR22) Explorar e identificar diferentes formas de
registro musical (notação musical tradicional, partituras
criativas e procedimentos da música contemporânea), bem
como procedimentos e técnicas de registro em áudio e
audiovisual.

•

•

•
(EF69AR23) Explorar e criar improvisações, composições,
arranjos, jingles, trilhas sonoras, entre outros, utilizando
•
vozes, sons corporais e/ou instrumentos acústicos ou
eletrônicos, convencionais ou não convencionais,
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expressando ideias musicais de maneira individual,
coletiva e colaborativa.

•
•
•

Elementos da
linguagem

Teatro

(EF69AR24) Reconhecer e apreciar artistas e grupos de
teatro brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas,
investigando os modos de criação, produção, divulgação,
circulação e organização da atuação profissional em teatro.

•

(EF69AR25) Identificar e analisar diferentes estilos
cênicos, contextualizando-os no tempo e no espaço de
modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética
teatral.

•
•

•
•

Processos de criação

(EF69AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na
composição dos acontecimentos cênicos (figurinos,
adereços, cenário, iluminação e sonoplastia) e reconhecer
seus vocabulários.
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•

•

Compor individual e coletivamente músicas
utilizando recursos alternativos.
Pesquisar e comentar sobre os elementos do
teatro.
Pesquisar sobre o teatro, procurando
compreender a composição da formação
teatral, o ator, o texto e público.
Pesquisar os distintos modos de produção
teatral, sua utilização nas diferentes mídias, e
a influência dos recursos tecnológicos no
processo teatral.
Utilizar os recursos tecnológicos para
visualizar os modos de fazer teatro.
Pesquisar sobre as teorias do teatro, construir
uma apresentação e compartilhar em sala de
aula.
Pesquisar sobre a função social do teatro.
Pesquisar sobre os elementos cênicos e
vocabulário comum das ações teatrais.
Organizar apresentação do desenvolvimento
dos personagens com relação a ação e espaço
da apresentação.
Pesquisar vídeos de peças teatrais e realizar
apreciações sobre a mesma, relatando fatos
referentes ao tema, as vestimentas, e outros.

(EF69AR27) Pesquisar e criar formas de dramaturgias e
espaços cênicos para o acontecimento teatral, em diálogo
com o teatro contemporâneo. (EF69AR28) Investigar e
experimentar diferentes funções teatrais e discutir os
limites e desafios do trabalho artístico coletivo e
colaborativo.
Contextos e práticas

(EF69AR29) Experimentar a gestualidade e as construções
corporais e vocais de maneira imaginativa na improvisação
teatral e no jogo cênico.

•

•

(EF69AR30) Compor improvisações e acontecimentos
cênicos com base em textos dramáticos ou outros estímulos
(música, imagens, objetos etc.), caracterizando personagens •
(com figurinos e adereços), cenário, iluminação e
sonoplastia e considerando a relação com o espectador.

Artes integradas

Processos de criação

Matrizes estéticas e
culturais

(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes
dimensões da vida social, cultural, política, histórica,
econômica, estética e ética.

(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos,
as relações processuais entre diversas linguagens artísticas.

275

Desenvolver atividade em os alunos irão
construir um monólogo, usando os recursos
teatrais onde deverá ser observado os
seguintes pontos: direção, leitura dramática e
ensaio.
Estudar as diferentes técnicas e modos de
fazer teatro, observando as construções
corporais e vocais dos atores e sua
desenvoltura no palco, fazer uso dos recursos
tecnológicos e em mídias em geral para
desenvolver o trabalho.
Pesquisar e relatar sobre a história do teatro e
dos recursos utilizados até os dias atuais.

•

Pesquisar e estabelecer relações das
produções artísticas observando as diferentes
dimensões, e fazer um paralelo com os dias
atuais.

•

Utilizar os recursos tecnológicos para
construir portfólios virtuais, para registros de
pesquisas relacionadas às linguagens
artísticas e criação artística de temas
relacionados à cultura local.

•

Patrimônio cultural

(EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e
políticos da produção artística, problematizando as
narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da arte
(arte, artesanato, folclore, design etc.).

Realizar pesquisas sobre os movimentos
culturais do município e seu contexto
histórico, social e político, tendo como
referencia as produções artísticas das
linguagens artísticas, bem como seu
desenvolvimento no município dentro das
comunidades na qual participa.

Arte e tecnologia

(EF69AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural,
•
material e imaterial, de culturas diversas, em especial a
brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e
europeias, de diferentes épocas, e favorecendo a construção
de vocabulário e repertório relativos às diferentes
linguagens artísticas.

Realizar pesquisa sobre a cultura local,
construir e reconstruindo de acordo com o
contexto atual conceitos e costumes, de
forma a evidenciar sua importância, de
acordo com a diversidade étnico-racial e
cultura do município.

•
(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias
e recursos digitais para acessar, apreciar, produzir, registrar
e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo
reflexivo, ético e responsável.
•
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Compreender, utilizar e apropriar-se de
diferentes instrumentos tecnológicos, para
realizar atividades de pesquisa, construção de
páginas, sites e blogs, para divulgar ações
artísticas e culturais do município e da
escola.
Realizar pesquisas através dos canais de
comunicação e recursos tecnológicos para
conhecer e divulgar registros artísticos.

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
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.
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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
educação física, com as práticas integrativas em saúde, em ascensão nas pesquisas biomédicas
atuais.
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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 - 6º ANO
Unid. Temática
GINÁSTICA;
ESPORTES

Objetos de
Conhecimento
Ginástica de
condicionamento
físico
Esportes de marca

Habilidades

Orientações Metodológicas

(EF67EF08) Experimentar e fruir
exercícios físicos que solicitem diferentes
capacidades físicas, identificando seus
tipos (força, velocidade, resistência,
flexibilidade) e as sensações corporais
provocadas pela sua prática.
(EF67EF09) Construir, coletivamente,
procedimentos e normas de convívio que
viabilizem a participação de todos na
prática de exercícios físicos, com o
objetivo de promover a saúde.

Proporcionar aos alunos noções básicas anatômicas dos
diversos sistemas envolvidos na atividade física
(esquelético e muscular); sobre as alterações corporais com
o início da atividade física e higiene corporal.
Estimular e conscientizar os alunos sobre a prática de
atividade física regular, não apenas nas aulas, mas fora da
escola, assim como os benefícios.

Vivenciar movimentos e exercícios corporais, rolamentos,
giros, saltos, corridas em grupos ou individualmente, para
que os alunos possam compreender suas capacidades físicas
(EF67EF03) Experimentar e fruir esportes e sensações corporais.
de marca, precisão, invasão e técnicocombinatórios, valorizando o trabalho Desenvolver regras com o grupo, para a participação e
coletivo e o protagonismo.
vivências no conteúdo para promoção da saúde, bem-estar
(EF67EF04) Praticar um ou mais esportes e interação.
de marca, precisão, invasão e técnicocombinatórios oferecidos pela escola, Conhecer e compreender as características e regras dos
esportes de marca, adaptando a prática à realidade da
usando habilidades técnico-táticas básicas
escola, confeccionando, se possível, implementos, como
e respeitando regras.
argolas, bolas de meia, tacos e alvos, assim como criar
possibilidades no ambiente para a vivência destes
movimentos
Motivar os alunos a participarem desses esportes, para o seu
conhecimento individual, grupal cultural, se necessário com
adaptações.
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BRINCADEIRAS
E JOGOS;

Jogos eletrônicos

DANÇAS

Danças urbanas

PRÁTICAS
CORPORAIS DE
AVENTURA;

Práticas corporais de
aventura urbanas
Lutas do Brasil

LUTAS

(EF67EF01) Experimentar e fruir, na
escola e fora dela, jogos eletrônicos
diversos, valorizando e respeitando os
sentidos e significados atribuídos a eles por
diferentes grupos sociais e etários.
(EF67EF02) Identificar as transformações
nas características dos jogos eletrônicos
em função dos avanços das tecnologias e
nas respectivas exigências corporais
colocadas por esses diferentes tipos de
jogos.

Vivenciar as diversas formas existentes de jogos eletrônicos
em diferentes plataformas – TV, consoles, arcade,
smartphones, tablets e computadores.
Abordar relações sociais de integração, isolamento, hábitos
trazidos pela tecnologia, respeito no meio digital e
cyberbullying, analisando os grupos sociais e etários
adeptos, lazer, violência e classificação quanto ao
desenvolvimento humano.

Conhecer e vivenciar danças urbanas e sua manifestação
cultural, adquirindo noções sobre o movimento hip hop e
(EF67EF11) Experimentar, fruir e recriar relacionar os diferentes estilos de danças urbanas.
danças urbanas, identificando seus
elementos constitutivos (ritmo, espaço, Demonstrar e desenvolver as danças urbanas, através das
gestos).
músicas, ritmos e até mesmo apresentações em grupo ou
(EF67EF12) Planejar e utilizar estratégias individualmente.
para aprender elementos constitutivos das
danças urbanas.
(EF67EF18) Experimentar e fruir Adquirir noções básicas de Primeiros Socorros
diferentes práticas corporais de aventura (Atendimento Pré-Hospitalar – APH: Queimaduras,
urbanas, valorizando a própria segurança e Choque Elétrico e Engasgos), para agir em situações de
integridade física, bem como as dos emergência, dentro e fora da escola; apresentar técnicas,
demais.
através de apresentação, gravuras e vídeos.
(EF67EF19) Identificar os riscos durante a
realização de práticas corporais de Identificar
elementos
de
significado
dos
aventura urbanas e planejar estratégias para movimentos/manobras dos diversos esportes de aventura,
sua superação.
contextualizando-os dentro de cada modalidade.
(EF67EF14) Experimentar, fruir e recriar
diferentes lutas do Brasil, valorizando a
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própria segurança e integridade física, bem
como as dos demais.
(EF67EF15) Planejar e utilizar estratégias
básicas das lutas do Brasil, respeitando o
colega como oponente.
(EF67EF16) Identificar as características
(códigos, rituais, elementos técnicotáticos,
indumentária,
materiais,
instalações, instituições) das lutas do
Brasil.
(EF67EF17) Problematizar preconceitos e
estereótipos relacionados ao universo das
lutas e demais práticas corporais, propondo
alternativas para superá-los, com base na
solidariedade, na justiça, na equidade e no
respeito.

ESPORTE;

Esportes de invasão
Sugestão: futsal.
Esportes de precisão

Conhecer e vivenciar as modalidades de esportes de
aventura, contextualizando as possibilidades de prática
local e sua ambiência geográfica.
Estimular em grupos ou individualmente as práticas e
avaliação desses esportes, questionando os riscos e como
pode ser realizada com segurança.
Reconhecer e compreender significado das lutas em rituais
da cultura dos povos indígenas locais e de outras regiões.
Compreender e experimentar a dinâmica das lutas indígenas
locais e de outras regiões, vivenciando e apreciando
músicas, danças, instrumentos, movimentos das lutas,
através de práticas corporais, vídeo/aulas, e participação na
prática

Identificar e adotar valores de respeito mútuo, disciplina e
solidariedade presente nas lutas, reforçando a discussão
sobre as diferenças entre esportes de luta e briga, além de
combater preconceitos relacionados à cultura das lutas,
através de grupos, exposição de trabalhos, apresentações,
atividades em sala.
(EF67EF03) Experimentar e fruir esportes Proporcionar o conhecimento em grupo ou individual, os
de marca, precisão, invasão e técnico- diversos tipos de esportes de invasão, em suas regras e
combinatórios, valorizando o trabalho técnicas, assim como questionar qual o melhor se adequa ao
coletivo e o protagonismo.
seu convívio.
(EF67EF04) Praticar um ou mais esportes Adaptar e questionar as dificuldades e soluções dos esportes
de marca, precisão, invasão e técnico- de invasão, através de práticas e exposição de trabalhos em
combinatórios oferecidos pela escola, grupo ou individualmente nos referidos esportes.
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usando habilidades técnico-táticas básicas
e respeitando regras.
Adaptar e recriar regras em grupo e individualmente que
possibilitem a interação e participação de todos os alunos,
assim como, para a resolução de problemas táticos.
Associar a nutrição ao contexto esportivo, aprofundando o
conhecimento a respeito da alimentação adequada,
introduzindo noções sobre os macro e micronutrientes.
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 7º ANO
Unid. Temática
GINÁSTICA;
(Conhecimentos
sobre o corpo e
cuidados com o
mesmo)
ESPORTES;

Objetos de
Conhecimento
Ginástica de
condicionamento
físico
Esportes de precisão
Esportes técnicocombinatórios

Habilidades

Orientações Metodológicas

(EF67EF10) Diferenciar exercício físico
de atividade física e propor alternativas
para a prática de exercícios físicos dentro
e fora do ambiente escolar.
(EF67EF03) Experimentar e fruir esportes
de marca, precisão, invasão e técnicocombinatórios, valorizando o trabalho
coletivo e o protagonismo.
(EF67EF06) Analisar as transformações
na organização e na prática dos esportes
em suas diferentes manifestações
(profissional e comunitário/lazer).
(EF67EF07)
Propor
e
produzir
alternativas para experimentação dos
esportes não disponíveis e/ou acessíveis na
comunidade e das demais práticas
corporais tematizadas na escola.

Proporcionar a discussão a respeito das diferenças
entre atividade física e exercício físico, favorecendo a
participação de todos em atividades ligadas ao
condicionamento físico e a promoção da saúde.
Abordar as relações entre a atividade física e as
mudanças dos estágios do desenvolvimento humano e
alterações corporais com a atividade física.
Compreender a lógica interna da ginástica rítmica que
a inclui na categoria de esporte técnico-combinatório.
Vivenciar a manipulação dos aparelhos da ginástica e
criar possibilidades para realização de uma
coreografia em conjunto com os aparelhos.
Reconhecer a manifestação da lógica interna dos
esportes de invasão por meio de vivências do futsal.
Compreender a história, fundamentos e regras do
futsal para atuar de forma auto suficiente nos
diferentes papéis demandados.
Criar possibilidades para realização de forma adaptada
dos esportes técnico-combinatórios e de invasão no
ambiente escolar.
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JOGOS E
BRINCADEIRAS

Danças urbanas
Jogos eletrônicos

DANÇAS

(EF67EF01) Experimentar e fruir, na
escola e fora dela, jogos eletrônicos
diversos, valorizando e respeitando os
sentidos e significados atribuídos a eles
por diferentes grupos sociais e etários.
(EF67EF02) Identificar as transformações
nas características dos jogos eletrônicos
em função dos avanços das tecnologias e
nas respectivas exigências corporais
colocadas por esses diferentes tipos de
jogos.

Conhecer e reconhecer as práticas corporais através
dos jogos eletrônicos.
Desenvolver, através das vivências, atitudes críticas
sobre diversas características dos jogos, mencionando
as dificuldades e mudanças diante da prática, expondo
sua própria concepção dos jogos.

Reconhecer os significados das danças urbanas e sua
associação aos movimentos sociais urbanos,
aprofundando o estudo sobre o hip hop, seus
elementos (break, grafite, DJ e Rap), aspectos
(EF67EF13) Diferenciar as danças culturais (racismo, discriminação, desigualdade
urbanas das demais manifestações da social).
dança, valorizando e respeitando os
sentidos e significados atribuídos a eles Conhecer os estilos do break dance, identificando seus
por diferentes grupos sociais.
aspectos mais significativos e experimentar
movimentos e coreografias.
Promover eventos, apresentações, grupos de discussão
sobre a história e evolução dos gêneros musicais
envolvidos na origem do hip hop e diferenças
culturais.
PRÁTICAS
CORPORAIS DE
AVENTURA;

Práticas corporais de
aventura urbanas
Lutas do Brasil

LUTAS

(EF67EF20) Executar práticas corporais
de aventura urbanas, respeitando o
patrimônio
público
e
utilizando
alternativas para a prática segura em
diversos espaços.
(EF67EF21) Identificar a origem das
práticas corporais de aventura e as
possibilidades de recriá-las, reconhecendo
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Revelar por meio das práticas corporais de aventura
competências para o trabalho em equipe, liderança e
tomada de decisão, bem como conscientização para
minimizar impactos ambientais e estimular uma
prática segura.
Adquirir noções básicas de Primeiros Socorros
(Atendimento Pré-Hospitalar – APH: Entorses e
Fraturas), para agir em situações de emergência,

as
características
(instrumentos, dentro e fora da escola; apresentar técnicas, através de
equipamentos de segurança, indumentária, apresentação, gravuras e vídeos.
organização) e seus tipos de práticas.
(EF67EF14) Experimentar, fruir e recriar
diferentes lutas do Brasil, valorizando a
própria segurança e integridade física,
bem como as dos demais.
(EF67EF15) Planejar e utilizar estratégias
básicas das lutas do Brasil, respeitando o
colega como oponente.
(EF67EF16) Identificar as características
(códigos, rituais, elementos técnicotáticos,
indumentária,
materiais,
instalações, instituições) das lutas do
Brasil.
(EF67EF17) Problematizar preconceitos e
estereótipos relacionados ao universo das
lutas e demais práticas corporais,
propondo alternativas para superá-los,
com base na solidariedade, na justiça, na
equidade e no respeito.
ESPORTE;

Esportes de Invasão
Sugestão: futebol.

Conhecer e vivenciar as modalidades de esportes de
aventura, contextualizando as possibilidades de
prática local e sua ambiência geográfica.
Identificar
elementos
de
significado
dos
movimentos/manobras dos diversos esportes de
aventura, contextualizando-os dentro de cada
modalidade.
Reconhecer e compreender significado das lutas em
rituais da cultura brasileira.
Compreender e experimentar a dinâmica das lutas da
cultura brasileira, vivenciando e apreciando músicas,
danças, instrumentos, movimentos das lutas, através
de práticas corporais, vídeo/aulas e participação na
prática

Identificar e adotar valores de respeito mútuo,
disciplina e solidariedade presente nas lutas.
(EF67EF03) Experimentar e fruir esportes Proporcionar o conhecimento em grupo ou individual,
de marca, precisão, invasão e técnico- os diversos tipos de esportes de invasão, em suas
combinatórios, valorizando o trabalho regras e técnicas, táticas e posicionamentos dos atletas
coletivo e o protagonismo.
no jogo, assim como questionar qual o melhor se
adequa ao seu convívio.
(EF67EF05) Planejar e utilizar estratégias
para solucionar os desafios técnicos e Adaptar e questionar as dificuldades e soluções dos
táticos, tanto nos esportes de marca, esportes de invasão, através de práticas e exposição de
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precisão, invasão e técnico-combinatórios trabalhos em grupo ou individualmente nos referidos
como nas modalidades esportivas esportes.
escolhidas para praticar de forma
específica.
Adaptar e recriar regras em grupo e individualmente
que possibilitem a interação e participação de todos os
alunos, assim como, para a resolução de problemas
táticos.
Associar a nutrição ao contexto esportivo,
aprofundando o conhecimento a respeito da
alimentação adequada, introduzindo noções sobre a
pirâmide alimentar e construção de bons hábitos
alimentares.
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EDUCAÇÃO FÍSICA - 8º ANO
Unid. Temática
Ginásticas
Esportes

Objetos de
Conhecimento
Ginástica de
condicionamento
físico
Esportes de
rede/parede

Habilidades

Orientações Metodológicas

(EF89EF07) Experimentar e fruir um ou
mais programas de exercícios físicos,
identificando as exigências corporais
desses
diferentes
programas
e
reconhecendo a importância de uma prática
individualizada,
adequada
às
características e necessidades de cada
sujeito.
(EF89EF08) Discutir as transformações
históricas dos padrões de desempenho,
saúde e beleza, considerando a forma como
são apresentados nos diferentes meios
(científico, midiático etc.)
(EF89EF01) Experimentar diferentes
papéis (jogador, árbitro e técnico) e fruir os
esportes de rede/parede, campo e taco,
invasão e combate, valorizando o trabalho
coletivo e o protagonismo.
(EF89EF03) Formular e utilizar estratégias
para solucionar os desafios técnicos e
táticos, tanto nos esportes de campo e taco,
rede/parede, invasão e combate como nas
modalidades esportivas escolhidas para
praticar de forma específica.

Reconhecer e compreender os conceitos e princípios
básicos do condicionamento físico e suas relações com
as capacidades físicas e o metabolismo da atividade
física (sistema nervoso e cardiorrespiratório),
identificando e vivenciando alguns métodos de
treinamentos (exigências específicas de algumas
práticas e objetivos de exercícios e programas de
atividade física).
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Experimentar e fruir propostas de ginástica atuais
como treinamento funcional e suas variações,
estabelecendo relações com as capacidades físicas
(força, velocidade, coordenação e equilíbrio).
Proporcionar momentos de discussão sobre os padrões
de desempenho no desporto, prática regular e esporte
educacional, considerando as diferenças individuais,
relações de inclusão e analisando criticamente os
padrões de beleza artístico, midiático e científico, no
decorrer da história.
Conhecer e vivenciar esportes de rede/parede de
acordo com cultura nacional, possibilidade escolar e
realidade comunitária, como: voleibol, badminton,
punhobol, futevôlei, tênis, entre outros.

Identificar as características gerais dos esportes com
rede/parede.
Experimentar as funções de jogador, árbitro,
organizador e técnico através de festivais e
competições organizadas pelos próprios alunos ou
contribuindo nos jogos interclasse na forma de
comissões, elaborando e expondo propostas táticas,
preenchendo súmulas, relatórios e promovendo
cerimônias de premiação.

Ginásticas
Danças

Ginástica de
conscientização
corporal
Danças de salão

(EF89EF10) Experimentar e fruir um ou
mais tipos de ginástica de conscientização
corporal, identificando as exigências
corporais dos mesmos.
(EF89EF11) Identificar as diferenças e
semelhanças entre a ginástica de
conscientização corporal e as de
condicionamento físico e discutir como a
prática de cada uma dessas manifestações
pode contribuir para a melhoria das
condições de vida, saúde, bem-estar e
cuidado consigo mesmo.
(EF89EF12) Experimentar, fruir e recriar
danças de salão, valorizando a diversidade
cultural e respeitando a tradição dessas
culturas.
(EF89EF14) Discutir estereótipos e
preconceitos relativos às danças de salão e
demais práticas corporais e propor
alternativas para sua superação.
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Conceituar e compreender os aspectos da consciência
corporal, reconhecendo sua importância para o
desenvolvimento humano, ou seja, correlacionando
manifestações culturais envolvidas com estas práticas,
estilos de vida, saúde e bem-estar.
Experimentar e vivenciar sessões de atividades que
envolvam conscientização corporal, como: yoga,
meditação, musicoterapia, pilates, alongamentos,
exercícios de respiração, dinâmicas de relaxamento e
outras práticas integrativas afins.
Experimentar gestos, coreografias, ritmos de diversas
danças de salão, na forma de jogos, brincadeiras,
apresentações, festivais, show de talentos, valorizando
a cultura local e regional.
Propor grupos de discussão, rodas de conversa para
tratar criticamente os estereótipos relacionados às
danças, assim como outras práticas corporais (lutas,

ginásticas e jogos), estimulando o combate ao
preconceito no âmbito esportivo cultural.

Esportes
Práticas de
aventura

Esportes de invasão
Praticas corporais de
aventura na natureza

(EF89EF01) Experimentar diferentes
papéis (jogador, árbitro e técnico) e fruir os
esportes de rede/parede, campo e taco,
invasão e combate, valorizando o trabalho
coletivo e o protagonismo.
(EF89EF05) Identificar as transformações
históricas do fenômeno esportivo e discutir
alguns de seus problemas (doping,
corrupção, violência etc.) e a forma como
as mídias os apresentam.
(EF89EF19) Experimentar e fruir
diferentes práticas corporais de aventura na
natureza, valorizando a própria segurança
e integridade física, bem como as dos
demais, respeitando o patrimônio natural e
minimizando os impactos de degradação
ambiental.
(EF89EF20) Identificar riscos, formular
estratégias e observar normas de segurança
para superar os desafios na realização de
práticas corporais de aventura na natureza.

Conhecer os aspectos histórico, normativos e culturais
do handebol, além de vivenciar seus aspectos técnicos
e táticos em jogos, exercícios educativos, situações de
jogo e coletivos.
Analisar e diferenciar a modalidade sobre os critérios
individuais e coletivos, reconhecendo atributos
cooperativos e competitivos, ampliando a discussão
aos outros esportes.
Discutir conjuntamente os valores olímpicos da boa
competição, como honestidade, disputa justa,
equilíbrio, ressaltando a saúde do ser humano,
analisando os efeitos e os riscos do dopping.
Compreender a importância e dar continuidade ao
estudo dos Primeiros Socorros (Atendimento PréHospitalar – APH: Estiramento, Afogamento e
Luxação), para agir em situações de emergência,
dentro e fora da escola; apresentar técnicas, através de
apresentação, gravuras e vídeos.
Promover a relação entre o esporte no ambiente urbano
e natural, discutindo e avaliando a preservação do
patrimônio natural, cenário necessário à prática das
modalidades esportivas de aventura, buscando
desenvolver esta conscientização protetiva (Sugestões:
trilhas, corrida de orientação, slackline, caminhada

290

Lutas
Esporte

Lutas do Mundo
Esportes de campo e
taco

ecológica, aula de campo, excursões, tirolesa, parede
de escalada, rapel e outros).
(EF89EF16) Experimentar e fruir a Discutir os valores das artes marciais, estabelecendo
execução dos movimentos pertencentes às um paralelo às regras sociais, segurança e o respeito
lutas do mundo, adotando procedimentos pela integridade física própria e a do outro.
de segurança e respeitando o oponente.
(EF89EF18) Discutir as transformações Conhecer e vivenciar gestos corporais característicos
históricas, o processo de esportivização e a das lutas, através de exercícios, dramatizações,
midiatização de uma ou mais lutas, ensaios, jogos de oposição, filmes do gênero, leitura de
valorizando e respeitando as culturas de textos, pesquisas, entre outros.
origem.
(EF89EF02) Praticar um ou mais esportes Analisar o processo de midiatização das lutas,
de rede/parede, campo e taco, invasão e envolvendo os eventos esportivos e sua história,
combate oferecidos pela escola, usando discutindo a evolução das artes marciais, o contexto
habilidades técnico-táticas básicas.
das guerras, esportivização e defesa pessoal,
(EF89EF04) Identificar os elementos correlacionando valores sociais e culturais.
técnicos ou técnico-táticos individuais,
combinações táticas, sistemas de jogo e Vivenciar esportes de campo e taco (betes/bete-ombro,
regras das modalidades esportivas beisebol, polo, hóquei, softbol e críquete) através de
praticadas, bem como diferenciar as brincadeiras populares e jogos adaptados.
modalidades esportivas com base nos
critérios da lógica interna das categorias de Conhecer e discutir o histórico dos esportes de campo
esporte: rede/parede, campo e taco, invasão e taco, assim como suas regras, evolução,
e combate.
características, fundamentos e elementos táticos,
utilizando vídeos, leitura de textos, pesquisas,
entrevistas, seminários, trabalhos gráficos e jogos.
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EDUCAÇÃO FÍSICA - 9º ANO
Unid. Temática
Ginástica
Esporte

Objetos de
Conhecimento
Ginastica da
conscientização
corporal
Esportes de rede
/parede

Habilidades

Orientações Metodológicas

(EF89EF08) Discutir as transformações
históricas dos padrões de desempenho,
saúde e beleza, considerando a forma como
são apresentados nos diferentes meios
(científico, midiático etc.).
(EF89EF09) Problematizar a prática
excessiva de exercícios físicos e o uso de
medicamentos para a ampliação do
rendimento ou potencialização das
transformações corporais.
(EF89EF04) Identificar os elementos
técnicos ou técnico-táticos individuais,
combinações táticas, sistemas de jogo e
regras das modalidades esportivas
praticadas, bem como diferenciar as
modalidades esportivas com base nos
critérios da lógica interna das categorias de
esporte: rede/parede, campo e taco, invasão
e combate.
(EF89EF06) Verificar locais disponíveis
na comunidade para a prática de esportes e
das demais práticas corporais tematizadas
na escola, propondo e produzindo
alternativas para utilizá-los no tempo livre.

Aprofundar o estudo sistêmico da atividade física e
suas alterações anátomo fisiológicas, identificando o
metabolismo energéticos relacionado aos diferentes
níveis de intensidade de esforço.
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Conhecer e discutir conjuntamente os distúrbios
alimentares e de imagem corporal (bulimia, anorexia,
vigorexia,
obesidade),
confrontando
padrões
midiáticos, apontando suas causas e relacionando
ferramentas para o enfrentamento de dificuldades e
agravos sobre a saúde mental (ideações suicidas,
automutilações,
Relacionar e discutir os perigos da automedicação,
abuso destas substâncias, excesso de exercícios
(overtrainning),
Infecções
Sexualmente
Transmissíveis – IST, gravidez precoce,
Proporcionar momentos de discussão sobre os padrões
de desempenho no desporto, prática regular e esporte
educacional, considerando as diferenças individuais,
relações de inclusão e analisando criticamente os
padrões de beleza artístico, midiático e científico, no
decorrer da história.

Práticas de
aventura
Dança

Práticas Corporais de
aventura da natureza
Danças de salão

(EF89EF19)
Experimentar e fruir
diferentes práticas corporais de aventura na
natureza, valorizando a própria segurança e
integridade física, bem como as dos
demais, respeitando o patrimônio natural e
minimizando os impactos de degradação
ambiental.
(EF89EF21) Identificar as características
(equipamentos de segurança, instrumentos,
indumentária, organização) das práticas
corporais de aventura na natureza, bem
como suas transformações históricas.
(EF89EF13) Planejar e utilizar estratégias
para se apropriar dos elementos
constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das
danças de salão.
(EF89EF15) Analisar as características
(ritmos, gestos, coreografias e músicas) das
danças de salão, bem como suas
transformações históricas e os grupos de
origem.

Vivenciar atividades esportivas de aventura e
experimentar atitudes da preservação do patrimônio
natural, essenciais para a prática dos esportes de
aventura, relacionando as sensações do praticante,
destacando o caráter de imprevisibilidade destas
práticas, incorporando seus valores culturais.
Sugestões: trilhas, corrida de orientação, slackline,
caminhada ecológica, aula de campo, excursões,
tirolesa, parede de escalada, rapel e outros.
Conhecer e identificar os equipamentos utilizados em
cada prática, bem como a vestimenta adequada,
técnicas e instrumentos de segurança, prevenção de
acidentes, destacando seu significado e importância.
Aprofundar o conhecimento sobre Primeiros Socorros
(Atendimento Pré-Hospitalar – APH: Epilepsia,
Acidente Vascular Cerebral – AVC, Sangramentos),
para agir em situações de emergência, dentro e fora da
escola; apresentar técnicas, através de apresentação,
gravuras e vídeos.
Desenvolver festivais ou apresentações de dança de
salão realizadas através de produção de mídias que
contemplem as diversas manifestações culturais, locais
e regionais.
Relacionar e discutir os elementos fundamentais da
dança de salão: ritmos, gestos, coreografias e músicas,
através de estudos de grupo, pesquisas, produção
textual e vivências.
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Esporte
Ginástica

Esporte
Lutas

Esportes de invasão
Ginástica de
condicionamento
físico

Esporte de combate
Lutas do mundo

(EF89EF01) Experimentar diferentes
papéis (jogador, árbitro e técnico) e fruir os
esportes de rede/parede, campo e taco,
invasão e combate, valorizando o trabalho
coletivo e o protagonismo.
(EF89EF06) Verificar locais disponíveis
na comunidade para a prática de esportes e
das demais práticas corporais tematizadas
na escola, propondo e produzindo
alternativas para utilizá-los no tempo livre.
(EF89EF11) Identificar as diferenças e
semelhanças entre a ginástica de
conscientização corporal e as de
condicionamento físico e discutir como a
prática de cada uma dessas manifestações
pode contribuir para a melhoria das
condições de vida, saúde, bem-estar e
cuidado consigo mesmo.
(EF89EF09) Problematizar a prática
excessiva de exercícios físicos e o uso de
medicamentos para a ampliação do
rendimento ou potencialização das
transformações corporais.

Conhecer os aspectos histórico, normativos e culturais
do basquetebol, além de vivenciar seus aspectos
técnicos e táticos em jogos, exercícios educativos,
situações de jogo e coletivos.

(EF89EF03) Formular e utilizar estratégias
para solucionar os desafios técnicos e
táticos, tanto nos esportes de campo e taco,
rede/parede, invasão e combate como nas
modalidades esportivas escolhidas para
praticar de forma específica.
(EF89EF04) Identificar os elementos
técnicos ou técnico-táticos individuais,

Promover atividades de disputa corporal na forma de
jogos oposição que envolvam ataque, defesa, esquiva,
desequilíbrio, subjugar o oponente ou retirá-lo de um
espaço delimitado, velocidade de reação, incorporando
aos elementos dos esportes de combate.
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Analisar e diferenciar a modalidade sobre os critérios
individuais e coletivos, reconhecendo atributos
cooperativos e competitivos, ampliando a discussão
aos outros esportes.
Aprofundar os valores da competição justa (fair-play).
Compreender os efeitos e os riscos do uso de esteroides
anabolizantes.
Aprofundar o conhecimento sobre os perigos da
automedicação, abuso destas substâncias, excessos e
descuidos na prática de exercícios (carga, repetição,
overtrainning e hiponutrição).
Promover momentos de discussão sobre prevenção de
doenças crônicas não-transmissíveis (diabetes,
hipertensão, obesidade e dislipidemias)

Experimentar movimentos de esportes de combate de
projeção e imobilização (sugestões: jiu jitsu, luta

combinações táticas, sistemas de jogo e
regras das modalidades esportivas
praticadas, bem como diferenciar as
modalidades esportivas com base nos
critérios da lógica interna das categorias de
esporte: rede/parede, campo e taco, invasão
e combate.
(EF89EF16) Experimentar e fruir a
execução dos movimentos pertencentes às
lutas do mundo, adotando procedimentos
de segurança e respeitando o oponente.
(EF89EF17) Planejar e utilizar estratégias
básicas
das
lutas
experimentadas,
reconhecendo as suas características
técnico-táticas.
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olímpica, judô, krav maga e aikido) relacionando-os às
situações de defesa pessoal e no enfrentamento de
situações diversas da vida.
Avaliar dificuldades e situações dentro do contexto
estratégico dos esportes de combate, solucionando
problemas propostos, enfatizando o conceito de defesa
pessoal e discutir aspectos de segurança social e
preservação da vida e dignidade humanas.

9.4 - COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA
João Rocha Júnior
A formulação da proposta curricular do município de Caucaia: proposta e orientações
de Língua Inglesa (LI) fundamentam-se no documento normativo da Base Nacional Comum
Curricular – BNCC (2017), nas disposições presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais
(2013), nas Diretrizes Curriculares Orientadoras Estaduais de Língua Estrangeira Moderna
(2008), e nos documentos orientadores dos demais sistemas de educação. Ainda, considera a
Lei n.º 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, que determina alterações do texto das Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, LDB n.º 9.394 de 20 de dezembro de 1996, Artigo 26, parágrafo
5º, tornando obrigatório o ensino da Língua Inglesa a partir do sexto ano, no currículo do Ensino
Fundamental – Anos Finais.
Na dimensão histórica do ensino de Línguas Estrangeiras, a Língua Inglesa tem uma
trajetória de mais de duzentos anos, marcada por determinantes políticas, históricas,
econômicas e culturais, entre outras, que influenciaram sua permanência no currículo brasileiro.
Embora sua posição de prestígio tenha oscilado entre ascensão e declínio no decorrer das
mudanças curriculares, para atender às expectativas e exigências sociais, a Língua Inglesa
sempre esteve presente como importante recurso para o acesso a bens culturais e científicos
produzidos em outros contextos sociais e espaços geográficos.
Com o desenvolvimento das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC)
e o processo de internacionalização presentes nas políticas linguísticas vigentes, o papel da
Língua Inglesa está se modificando no contexto escolar e acadêmico e contribuindo para o
surgimento de novas maneiras de conhecer e produzir conhecimento. Além disso, a presença
de estrangeiros é real em muitas escolas do Brasil e também no contexto Caucaiense, nos
diversos níveis e etapas de ensino. Diante deste cenário, torna-se necessário refletir sobre a
função social da Língua Inglesa, que assume na contemporaneidade, por fatores econômicos,
políticos, culturais e ideológicos, o papel de língua franca. Sob esse viés, há que se repensar o
ensino da Língua Inglesa, desvinculando-o do padrão ideal de falante (nativo), pois “o status de
inglês como língua franca implica em considerar a importância da cultura no ensinoaprendizagem da língua”.
Na BNCC, a visão dos multiletramentos é “concebida também nas práticas sociais do
mundo digital” (BRASIL, 2017, p. 240) em que os estudantes passam a interagir com uma
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grande variedade de textos, seja na condição de leitores ou produtores, construindo seus
próprios sentidos. Além do mais, a Língua Inglesa estabelece, quando possível, diálogos
interdisciplinares com outros componentes (Geografia, Arte, História, Sociologia, Filosofia,
entre outros), por meio de conceitos e conhecimentos historicamente construídos, os quais
contribuem para uma formação integral do estudante, objetivando a transformação da prática
social.
Assume-se, portanto, uma perspectiva discursiva da linguagem. Isso implica no
redimensionando de seu papel formativo com vistas ao ensino-aprendizagem que coaduna
práticas sociais e considera os diferentes contextos discursivos e, que se distancia do formato
de ensino para se atingir fins comunicativos limitando as possibilidades de sua aprendizagem.
Ressalta-se que esta Proposta Curricular está ancorada nos pressupostos teóricos e
metodológicos já apresentados na BNCC para a Língua Inglesa, os quais dialogam em diversos
aspectos com os documentos e orientações curriculares produzidos na última década,
principalmente, ao considerar o texto como unidade central no ensino da língua, em que se
manifestam elementos linguísticos e extralinguísticos, efetivados em um contexto discursivo.
Dessa forma, os gêneros discursivos têm importância crucial na organização da
comunicação humana, e, assim, se constituem historicamente. O conhecimento do contexto
enunciativo de um gênero discursivo resultará no conhecimento de sua finalidade, das
condições de produção e circulação no meio social em que surge, e ainda na compreensão do
discurso como prática social, fruto das interações sociais entre sujeitos situados, social, histórica
e culturalmente.
O processo de ensino-aprendizagem de Língua Inglesa deve estar alicerçado no estudo
dos textos/gêneros discursivos verbais e não verbais e no desenvolvimento das práticas de
linguagem da leitura, da escrita e da oralidade, que efetivam o discurso. É importante que o
professor considere neste estudo, o conteúdo temático, a estrutura composicional do texto, o
estilo de linguagem (escolha dos recursos linguísticos), as relações de sentido que permeiam o
texto, o uso de recursos não verbais, os níveis de formalidade, a coesão e a coerência do texto,
que definirão o gênero discursivo (tiras, quadrinhos, charges, bilhetes, biografias, filmes, entre
outros). Nesse sentido, orienta-se que os gêneros discursivos sejam o ponto de partida das aulas
de Língua Inglesa considerando todos os Eixos Organizadores: Oralidade, Leitura, Escrita,
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Conhecimentos Linguísticos e Dimensão Intercultural, respeitando o grau de complexidade
adequado a cada ano.
Destaca-se a importância de levar ao conhecimento dos estudantes a diversidade de
gêneros discursivos, incluindo os mais recentes, tais como: fakenews, memes, (detonados ou
dicas), entre outros. Caberá ao professor a seleção dos gêneros discursivos das diferentes esferas
sociais de circulação, podendo também, utilizar-se das sugestões elencadas no campo Objetos
de conhecimento, propostas no Organizador Curricular. Na abordagem de leitura discursiva, a
constituição dos sentidos e significados dos textos deve ir além das suas marcas linguísticas,
objetivando o desenvolvimento de uma prática analítica e crítica. Salienta-se ainda, que os
Objetivos de Aprendizagem estão inter-relacionados, tanto na compreensão quanto na produção
escrita, então, as práticas da escrita acontecem ao mesmo tempo em que se dá a escolha do uso
dos elementos gramaticais, do léxico, do conteúdo temático, da finalidade, da coesão e
coerência, entre outros elementos.
Por outro lado, a prática da oralidade, marcada como eixo organizador, ainda oferece
alguns desafios e exige o planejamento de estratégias de aprendizagem com ênfase
diferenciada, a fim de minimizar possíveis dificuldades dos estudantes, motivando-os a
expressarem-se em Língua Inglesa, mesmo com limitações. Em relação à autonomia das
produções orais, o professor deve considerar as características pessoais dos estudantes, tais
como: desenvoltura, timidez, dicção, grau de dificuldade de aprendizagem da língua, dentre
outros fatores, tendo em mente que a prática da oralidade está essencialmente articulada aos
demais eixos organizadores.
Os Direitos Específicos de Aprendizagem (Competências Específicas) do componente,
em articulação com os Direitos Gerais de Aprendizagem (Competências Gerais) da BNCC e os
Direitos da Área de Linguagens, devem garantir aos estudantes o conjunto de conhecimentos
essenciais para o Ensino Fundamental – Anos Finais.
A BNCC traz a seguinte organização: Eixos Organizadores, que se subdividem em
Unidades Temáticas, Objetos de Conhecimento e Objetivos de Aprendizagem. Por considerar
que as Unidades Temáticas apresentadas na BNCC são compostas por conteúdos, processos ou
procedimentos referentes ao desenvolvimento linguístico, estas foram renomeadas como
Práticas de Linguagem, pois estão vinculadas à leitura, à oralidade e à escrita. Na sequência, os
Conhecimentos Linguísticos tratarão do estudo do léxico e da gramática e a Interculturalidade
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abordará os aspectos culturais e interculturais. Assim, no processo de ensino-aprendizagem da
Língua Inglesa, o/a Professor/a deve considerar os cinco Eixos Organizadores.
Isso se efetivará por meio da abordagem teórico-metodológica pela qual se definiram os
eixos organizadores, as unidades temáticas e os objetos de conhecimento apresentados na
BNCC. E, de forma mais detalhada, os objetivos de aprendizagem que, ao longo dos anos
avançarão no grau de complexidade linguístico dos gêneros discursivos abordados.
Destaca-se que os Objetos de Conhecimento são os conhecimentos de grande amplitude
e devem ser desenvolvidos por meio das práticas de linguagem articuladas com os
conhecimentos linguísticos e interculturais para que, dessa forma, os objetivos de aprendizagem
sejam atingidos pelos estudantes. Alguns Objetos de Conhecimento e Objetivos de
Aprendizagem foram complementados para facilitar sua compreensibilidade e outros foram
construídos visando ampliar a ação docente em sala de aula. Todos os Eixos Organizadores
devem articular-se entre si e receber ênfases diferenciadas, sendo assim, consolidados nas
práticas de usos da língua de forma contextualizada, nas diferentes situações de sua
aprendizagem.
Nesse sentido, a prática pedagógica do ensino da Língua Inglesa para o Ensino
Fundamental – Anos Finais deve preconizar os seguintes Direitos Específicos de Aprendizagem
(Competências Específicas de Língua Inglesa para o Ensino Fundamental (BRASIL, 2017, p.
244). Específicas26):
1. Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e multicultural, refletindo,
criticamente, sobre como a aprendizagem da Língua Inglesa contribui para a inserção dos
sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho.
2. Comunicar-se na Língua Inglesa, por meio do uso variado de linguagens em mídias impressas
ou digitais, reconhecendo-a como ferramenta de acesso ao conhecimento, de ampliação das
perspectivas e de possibilidades para a compreensão dos valores e interesses de outras culturas
e para o exercício do protagonismo social.
3. Identificar similaridades e diferenças entre a Língua Inglesa e a língua materna/outras
línguas, articulando-as a aspectos sociais e culturais em uma relação intrínseca entre língua,
cultura e identidade.
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4. Elaborar repertórios linguístico-discursivos da Língua Inglesa, usados em diferentes países e
por grupos sociais distintos dentro de um mesmo país, de modo a reconhecer a diversidade
linguística como direito e valorizar os usos heterogêneos, híbridos e multimodais emergentes
nas sociedades contemporâneas.
5. Utilizar novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, para pesquisar,
selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na Língua
Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.
6. Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos na Língua
Inglesa, com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de perspectivas no contato com
diferentes manifestações artístico-culturais.
Portanto, com o objetivo de contribuir para a organização e reelaboração dos
documentos orientadores das redes de ensino do Município de Caucaia, apresenta-se o
Organizador Curricular, considerando um conjunto progressivo de conhecimentos essenciais a
todos os estudantes, para cada ano do Ensino Fundamental – Anos Finais.
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Unidade Temática
Interação discursiva

Interação discursiva

LÍNGUA INGLESA - 6º ANO
Habilidades

Objetos de
Conhecimento
Construção
de
laços (EF06LI01) Interagir em
afetivos e convívio social
situações de intercâmbio
oral,
demonstrando
iniciativa para utilizar a
Língua
Inglesa
em
diferentes contextos de
uso.
Construção
de
laços (EF06LI02)
Coletar
afetivos e convívio social
informações do grupo,
perguntando
e
respondendo sobre família,
os amigos, a escola e a
comunidade em diálogos
simples.

Interação discursiva

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

Compreensão oral

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

Orientações Metodológicas

Fazer com que os alunos interajam uns com os outros em duplas
fazendo jogos, dinâmicas trazendo seus conhecimentos em relação as
saudações (greetings). Exemplos: fazer perguntas em Inglês
relacionadas com os “greetings”.

Revisar os cumprimentos associando com o vocabulário a ser
estudado. Com pequenos grupos promover entrevista sobre a família.
Exemplos:
a) What’s your mother’s name?
b) What’s your father’s name?
c) Who lives with you?
d) What’s your address?
e) What are your best friends names?
f) What’s your school’s name?
(EF06LI03)
Solicitar Esquematizar, logo após o conteúdo um vocabulário com palavras em
esclarecimentos
em Inglês e consequentemente a tradução das mesmas, esclarecendo o
Língua Inglesa sobre o que significado das palavras desconhecidas.
não
entendeu
e
o
significado de palavras ou
expressões desconhecidas.
(EF06LI04) Reconhecer, Facilitar a compreensão do texto através das palavras cognatas,
com o apoio de palavras fazendo com que os alunos consigam identificar o vocabulário
cognatas e pistas do estudado. De acordo com as palavras parecidas com a Língua
contexto discursivo, o Portuguesa. Abaixo sugerimos algumas regras para melhorar o
assunto e as informações aprendizado dos alunos.
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principais em textos orais REGRA UM: Para traduzir para o Inglês todas as palavras em
sobre temas familiares.
Português terminadas em –DADE, simplesmente retire o final e
substitua por –TY. Ou seja, cidade vira city; velocidade é igual a
velocity; capacidade fica capacity e assim por diante...
REGRA DOIS: Todas as palavras (ou quase todas, pois TODA regra
tem exceção) terminadas no Português em –ÇÃO, no Inglês perdem
esse final, que é substituído por –TION. Senão, vejamos: nação passa
a ser nation; observação fica observation e sensação é sensation...
REGRA TRÊS: Os advérbios em Português terminados em –
MENTE, no Inglês assumem o final –LLY ou – LY (se a palavra
original já tiver o “ele” no final). Confira: naturalmente passa a ser
naturaly; totalmente fica totally; oralmente é orally e por aí afora...
REGRA QUATRO: A maioria das palavras em Português
terminadas em –ÊNCIA, no Inglês assumem o final –ENCE.
Essência é essence; freqüência se traduz frequence, reverência é
reverence e insistência é insistence...
REGRA CINCO: Aqui é ainda mais simples: a grande maioria das
palavras em Português terminadas em –AL, traduzidos para o Inglês
ficam rigorosamente iguais. Natural é natural, total é total, fatal é
fatal e social é social.
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Produção oral

Produção de textos orais, (EF06LI05) Aplicar os
com a mediação do conhecimentos da Língua
professor
Inglesa para falar de si, de
outras pessoas e do lugar
onde vive, explicitando
informações pessoais e
características
relacionadas a gostos,
preferências e rotinas.
Produção oral
Produção de textos orais, (EF06LI06)
Planejar
com a mediação do apresentação sobre a
professor
família, a comunidade e a
escola, compartilhando-a
oralmente com o grupo.
Estratégias de leitura
Hipóteses
sobre
a (EF06LI07)
Formular
finalidade de um texto
hipóteses
sobre
a
finalidade de um texto em
Língua Inglesa, com base
em
sua
estrutura,
organização textual e
pistas gráficas.
Estratégias de leitura
Compreensão geral e (EF06LI08) Identificar o
específica: leitura rápida assunto de um texto,
(skimming, scanning)
reconhecendo
sua
organização textual e
palavras cognatas.
Estratégias de leitura
Compreensão geral e (EF06LI09)
Localizar
específica: leitura rápida informações específicas
(skimming, scanning)
em texto.
Práticas de leitura e Construção de repertório (EF06LI10) Conhecer a
construção de repertório lexical e autonomia leitora organização
de
um
lexical
dicionário
bilíngue
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Através da conversa informal, com o uso de cartazes, tópicos e
diálogos. (likes e dislikes, personal information, auto biographies,
etc).

Sugerir que os alunos em duplas, apresentando em forma de entrevista
informações sobre suas famílias, comunidade e escola. Compreender
e produzir autobiografias curtas, tais como, perfil em redes sociais.
Ler e interpretar textos, sendo eles, adaptados ao meio em que vivem
estimulando com pequenas pistas para ajudá-los.
Exemplo: predição a partir do título do texto, imagens, fontes de
pesquisa, palavras cognatas e conhecimento prévio da Língua Inglesa.

Apresentar o texto sugerido à sala, fazer a leitura superficial
(skimming) e identificar as palavras cognatas.

Fazer com que o aluno consiga melhorar sua percepção para localizar
e interpretar informações contidas no texto (scanning).
Oportunizar momentos na sala de aula para facilitar o conhecimento
do repertório lexical através do uso do dicionário.
Exemplo: utilizando a internet (programas de tradutor online).

Práticas de leitura e Construção de repertório
construção de repertório lexical e autonomia leitora
lexical
Atitudes e disposições Partilha de leitura, com
favoráveis do leitor
mediação do professor

Estratégias de escrita: pré - Planejamento do
escrita
brainstorming

texto:

Estratégias de escrita: pré- Planejamento do texto:
escrita
organização de ideias
Práticas de escrita

Produção
de
textos
escritos, em formatos
diversos, com a mediação
do professor

(impresso e/ou on-line)
para construir repertório
lexical.
(EF06LI11)
Explorar
ambientes virtuais e/ou
aplicativos para construir
repertório
lexical
na
Língua Inglesa.
(EF06LI12) Interessar-se
pelo
texto
lido,
compartilhando suas ideias
sobre o que o texto
informa/comunica.
(EF06LI13) Listar ideias
para a produção de textos,
levando em conta o tema, o
assunto e a realidade de
cada aluno.
(EF06LI14)
Organizar
ideias, selecionando-as em
função da estrutura e do
objetivo do texto.
(EF06LI15)
Produzir
textos simples escritos em
Língua Inglesa (histórias
em quadrinhos, cartazes,
chats, bloques, agendas,
fotolegendas,
entre
outros), sobre si mesmo,
sua família, seus amigos,
gostos, preferências e
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Criar o dicionário ilustrado e jogos de memória.
Visitação a locais (shoppings, pet shops, lan houses, etc.) que
envolvam o assunto trabalhado. Além do uso de diversos aplicativos
para ensinar a Língua Inglesa, por exemplo, o aplicativo Duolingo).
Realizar a pré-leitura e discutir sobre o que alunos entenderam de
acordo com a identificação de palavras cognatas, análise de imagens
e compartilhando suas ideias sobre o texto.
Elaborar repertórios linguísticos-discursivos da Língua Inglesa,
analisando imagens e estrutura do texto.
Elaborar ideias para juntos produzir textos de acordo com o meio em
que vivem. Criar como no Português gêneros textuais que os alunos
reconheçam de forma mais simples.
Exemplos, receita de comida, bula de remédio, convite, lista de
compras, etc.
Listar ideias para seus textos, levando em conta o tema e o assunto.
Explanar sobre estruturas textuais e sua função social.
Exemplos: poemas, história em quadrinhos, tirinhas, textos
publicitários, etc.
Conhecer novas palavras e relacioná-las no dia a dia para produção
de textos simples, tais como: história em quadrinhos onde eles
mesmos podem ser os personagens.

Estudo do léxico

Construção de repertório
lexical

Estudo do léxico

Construção de repertório
lexical

Estudo do léxico

Pronúncia

Gramática

Presente
simples
e
contínuo
(formas
afirmativa, negativa e
interrogativa)

Gramática

Presente
simples
e
contínuo
(formas
afirmativa, negativa e
interrogativa)

rotinas, sua comunidade e
seu contexto escolar.
(EF06LI16)
Construir
repertório relativo às
expressões usadas para o
convívio social e o uso da
Língua Inglesa em sala de
aula com ajuda do
professor.
(EF06LI17)
Construir
repertório lexical relativo a
temas familiares (escola,
família, rotina diária,
atividades
de
lazer,
esportes entre outros).
(EF06LI18) Reconhecer
semelhanças e diferenças
na pronúncia de palavras
da Língua Inglesa e da
Língua materna e/ou
outras línguas conhecidas.
(EF06LI19) Utilizar o
presente do indicativo para
identificar pessoas (verbo
to be) e descrever rotinas
diárias.
(EF06LI20) Utilizar o
presente contínuo para
descrever
ações
que
acontecem no momento da
fala.
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Promover situações com diálogos da vida cotidiana. Exemplo:
situações em restaurantes, shoppings, cinema, etc.

Demonstrar ideias que envolvam o vocabulário dos componentes das
famílias, supermercados (preços), vocabulário da escola, o que
costuma fazer nas suas horas de lazer, esportes e rotina diária.
Exemplos: trazer fotos ou gravuras com situações reais do dia a dia
para que os alunos formulem frases com este conteúdo.
Incentivar o estudo da Língua Inglesa, através do estudo dos sons
utilizados no seu contexto social.
Exemplos: uso dos listenings do livro do PNLD ou qualquer outra
fonte de pesquisa (internet, outros livros, séries em Inglês, partes de
filmes e/ou músicas em Inglês).
Usar o presente para identificar o uso do verbo.
Exemplos: criar frases com o verbo to be, recortá-las e entregar para
os alunos de modo que eles as ordene corretamente respeitando a
estrutura gramatical com sujeito, verbo e complemento.
Apresentar as formas verbais do Presente Simples e Contínuo
(afirmativa, negativa e interrogativa) através de textos, exercícios e
atividades individuais e em grupo.
Exemplo: levar o aluno no quadro transformando as frases afirmativas
para negativa e interrogativa.

Colocar palavras soltas no quadro (sujeito, verbo com –ing e
complemento) e pedir que os alunos formulem frases usando o
presente contínuo,
Gramática
Imperativo
(EF06LI21) Reconhecer o Usar o imperativo em sala de aula, com exemplos do cotidiano.
uso do imperativo em Exemplos: Close the door, stand up, sit down, open your book on page
enunciados de atividades, 10, etc.
comandos e instruções.
Gramática
Caso genitivo (‘s)
(EF06LI22)
Descrever Trabalhar a construção de frases aplicadas ao caso genitivo,
relações de posse por meio descrevendo relações de posse.
do caso genitivo com o uso Exemplos: membros de família, nomes de restaurantes e objetos
de apóstrofo (‘) + s.
pessoais (material escolar).
Gramática
Adjetivos possessivos
(EF06LI23) Empregar, de Aprender a empregar os adjetivos possessivos nas palavras e frases
forma
inteligível,
os estudadas. Exemplificar com materiais escolares o uso dos
adjetivos possessivos.
possessivos. (mine, your, their)
A língua inglesa no mundo Países que têm a língua (EF06LI24) Investigar o Promover uma Feira Cultural usando a Língua Inglesa como mola
inglesa
como
língua alcance da Língua Inglesa mestra para o aprendizado.
materna e/ou oficial
no mundo: como língua Exemplo: os alunos realizarão pesquisas e trabalhos relacionados
materna
e/ou
oficial (Língua Inglesa e o Mundo).
(primeira ou segunda
língua).

A língua inglesa no Presença da língua inglesa (EF06LI25) Identificar a
cotidiano da sociedade no cotidiano
presença da Língua Inglesa
brasileira/comunidade
na
sociedade
brasileira/comunidade
(palavras
universais,
expressões, suportes e
esferas de circulação e
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Montar uma pesquisa na qual o aluno descubra a Língua Inglesa
utilizada na sociedade em que vive.
Exemplos: seminários, produção de cartazes, fotografias com
exemplos da rua, etc.

consumo)
e
seu
significado.
A língua inglesa no Presença da língua inglesa (EF06LI26)
Avaliar,
cotidiano da sociedade no cotidiano
problematizando
brasileira/comunidad
elementos/produtos
culturais de países de
Língua Inglesa absorvidos
pela
sociedade
brasileira/comunidade.
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Roda de conversa sobre palavras e expressões da Língua Inglesa que
absorvemos para o nosso cotidiano.
Exemplo: estrangeirismos (outdoor, lan house, pet shop, nomes de
estabelecimentos (lojas, restaurantes, moda, etc).

Unidade Temática
Interação discursiva

LÍNGUA INGLESA - 7º ANO
Objetos de Conhecimento
Habilidades
Funções e usos da língua inglesa: (EF07LI01)
Interagir
em
convivência e colaboração em
situações de intercâmbio oral para
sala de aula
realizar as atividades em sala de
aula de forma respeitosa e
colaborativa trocando ideias e
engajando-se em brincadeiras e
jogos.

Interação discursiva

Práticas investigativas

Compreensão oral

Estratégias de compreensão de
textos orais: conhecimentos
prévios

Compreensão oral

Compreensão de textos orais de
cunho descritivo ou narrativo

Produção oral

Produção de textos orais, com
mediação do professor

(EF07LI02)
Entrevistar
os
colegas para conhecer suas
histórias de vida.
(EF07LI03)
Mobilizar
conhecimentos prévios
para
conhecer texto oral.
(EF07LI04)
Identificar
o
contexto, a finalidade, o assunto e
os interlocutores em textos orais
presentes no cinema, na internet,
na televisão, entre outros.
(EF07LI05) Compor, em Língua
Inglesa, narrativas orais sobre
fatos,
acontecimentos
e
personalidades marcantes do
passado e do presente.
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Orientações Metodológicas
Motivar o aluno a expressar-se, partilhando
experiências exercitando a prática de diálogo.
Exemplo1: apresentar o amigo para a turma,
utilizando a Língua Inglesa na conversa
informal.
Exemplo2: Who am I? O aluno escolhe uma
pessoa e a descreve usando frases ou adjetivos
simples. Os alunos terão que adivinhar quem
é.
Desenvolver a prática oral através de
entrevistas, ilustrações biográficas com
cartazes demonstrando suas histórias de vida.
Demonstrar os conhecimentos prévios para
compreensão do texto oral.
Exemplo: leitura prévia de textos motivadores
que fazem parte do cotidiano dos alunos.
Oportunizar uma roda de conversa informal
sobre cinema( filme atual: Malévola),
imagens da internet ou da televisão,
enfatizando o contexto e o assunto proposto.
Conhecer através da Língua Inglesa,
narrativas escritas e orais sobre fatos,
acontecimentos envolvendo passado e
presente.
Exemplo: textos atuais falando das
celebridades de hoje e do passado e pedindo
aos alunos para usarem os verbos no passado
ou presente.

Estratégias de leitura

Compreensão geral e específica:
leitura rápida (skimming,
scanning)

(EF07LI06) Antecipar o sentido
global de textos em Língua
Inglesa por inferências, com base
em leitura rápida, observando
títulos, primeiras e últimas frases
de parágrafos, palavras-chave
repetidas e palavras cognatas.
(EF07LI07)
Identificar
a(s)
informação (ões)-chave de partes
de um texto em Língua Inglesa
(parágrafos).

Estratégias de leitura

Compreensão geral e específica:
leitura rápida (skimming,
scanning)

Estratégias de leitura

Construção do sentido global do
texto

(EF07LI08) Relacionar as partes
de um texto (parágrafos) para
construir seu sentido global.

Práticas de leitura e pesquisa

Objetivos de leitura

(EF07LI09) Selecionar, em um
texto de Língua Inglesa, a
informação
desejada
como
objetivo de leitura.

Práticas de leitura e pesquisa

Leitura de textos digitais para
estudo

(EF07LI10)
Escolher,
em
ambientes virtuais, textos em
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Realizar estratégias pautadas na leitura
Skimming (leitura superficial) e identificar as
palavras cognatas e palavras-chave repetidas.
Exemplo: competição com os alunos munidos
do mesmo texto e divididos em equipes. O
objetivo é conseguir o máximo de palavras
cognatas em menor tempo.
Demostrar informações principais de um texto
envolvendo a Língua Inglesa.
Exemplo: usar cartazes com poucos
parágrafos, conversa informal, etc.
Exemplo: competição com os alunos munidos
do mesmo parágrafo e divididos em equipes.
O objetivo é conseguir o máximo de palavraschaves em menor tempo.
Realizar a pré-leitura e discutir sobre o que os
alunos compreenderam por partes de um texto
(parágrafos).
Exemplo: fazer a divisão do texto (recortes) e
solicitar que os alunos ordenem de acordo
com o sentido global.
Exemplo: trazer uma música em Inglês e
dividir a música em estrofes. O objetivo é
colocar a música e pedir para os alunos
colocarem na ordem correta.
Demonstrar em um texto o conhecimento
desejável com um objeto claro de leitura.
Exemplo: passar um texto em que os alunos
procurem as palavras cognatas ou palavraschave.
Realizar pesquisa de textos em Língua Inglesa
em ambientes virtuais.

Atitudes e disposições favoráveis
do leitor

Partilha de leitura

Estratégias de escrita: pré-escrita e
escrita

Pré-escrita: planejamento de
produção escrita, com mediação
do professor

Língua
Inglesa
de
fontes
confiáveis, para estudos/pesquisas
escolares.
(EF07LI11) Participar de troca de
opiniões e informações sobre
textos lidos na sala de aula ou em
outros ambientes.

(EF07LI12) Planejar a escrita de
textos simples em função do
contexto (público finalidade,
layout e suporte).

Estratégias de escrita: pré -escrita e Escrita: organização em
escrita
parágrafos ou tópicos, com
mediação do professor

(EF07LI13) Organizar com a
ajuda do professor texto em
unidades de sentido, dividindo-o
em parágrafos ou tópicos e
subtópicos,
explorando
as
possibilidades de organização
gráfica, de suporte e de formato do
texto.

Práticas de escrita

(EF07LI14) Produzir textos
diversos
sobre
fatos,
acontecimentos e personalidades
do
passado
(linha
do

Produção de textos escritos, em
formatos diversos, com mediação
do professor
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Exemplo: aplicativo Duolingo ou English for
Kids 2. (6º ao 9º).
Reconhecer a troca de opiniões e informação
sobre textos lidos em sala de aula ou em outros
locais dentro da escola, tais como, biblioteca,
sala de multimeios, etc.
Exemplo: círculo de conversas, debates, etc.
Podemos
abordar
racismo,
bullying,
feminicídio, etc.
Listar ideias para seus textos, levando em
conta o tema, o assunto e a finalidade.
Exemplo: brainstorm (tema abordado).
Depois do brainstorm os alunos podem
produzir os próprios textos baseado em sua
pesquisa.
Fazer inferência do significado de termos em
Inglês, relembrar cognatos e explorar
linguagem verbal e não verbal. Identificar
palavras-chaves do texto.
Exemplo: o professor deve lembrar aos alunos
que eles podem apoiar-se nas imagens e no
vocabulário já conhecido para a compreensão
do texto.
Jogo: TRUE or FALSE. O professor escreve
frases simples com informações que não estão
explícitas sobre o texto e os alunos devem
dizer se a frase é verdadeira ou falsa.
Elaborar ideias para juntos produzir textos
sobre
fatos,
acontecimentos
e/ou
personalidades do passado.

tempo/timelines,
biografias,
verbetes
de
enciclopédias,
blogues, entre outros).
(EF07LI15) Construir repertório
lexical relativo a verbos regulares
e irregulares (formas no passado),
preposições de tempo (in, on, at) e
conectores (and, but, because,
then, so, before, after, entre
outros).

Estudo do léxico

Construção de repertório lexical

Estudo do léxico

Pronúncia

(EF07LI16)
Reconhecer
a
pronúncia de verbos regulares no
passado (-ed).

Estudo do léxico

Polissemia

Gramática

Passado simples e contínuo
(formas afirmativa, negativa e
interrogativa)

(EF07LI17) Explorar o caráter
polissêmico de palavras de acordo
com o contexto de uso.
(EF07LI18) Utilizar o passado
simples e o passado contínuo para
produzir textos orais e escritos,
mostrando relações de sequência e
causalidade.
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Exemplo: pesquisar biografias, entrevistas e
verbetes de enciclopédias, etc.
Demonstrar repertório lexical envolvendo
verbos regulares e irregulares no passado
utilizando-se de preposições de tempo e
conectores.
Exemplo: brincadeira das cadeiras. O
professor coloca verbos debaixo das cadeiras
e toca uma música quando para a música o
aluno que sobrar tem que tirar o verbo debaixo
da cadeira e falar o passado do mesmo.
Quanto as preposições e conectores o aluno
tira a palavra da cadeira e tem que forma uma
frase em Inglês com a mesma palavra.
Apresentar textos que contenham verbos
regulares no passado (-ed) e solicitar que os
alunos identifiquem os verbos e sua aplicação.
Exemplo: exercícios com a pronúncia dos
verbos.
Exemplo: trazer textos que possibilitem a
compreensão de palavras nos diferentes
contextos com mesmo caráter polissêmico.
Expor palavras no campo gramatical com
coerência incluindo o passado simples e
contínuo (nas formas afirmativa, negativa e
interrogativa) utilizando a transposição e as
relações de sequência e causalidade.
Exemplo: o professor coloca várias frases no
passado simples e passado contínuo e pede
para os alunos colocarem na negativa e
interrogativa.

Gramática

Gramática

A língua inglesa no mundo

Comunicação intercultural

Comunicação intercultural

Pronomes do caso reto e do caso
oblíquo

(EF07LI19) Discriminar sujeito Diferenciar subject pronouns de object
de objeto utilizando pronomes a pronouns utilizando a noção de sujeito e
eles relacionados.
objeto dentro de uma frase.
Exemplo: o professor coloca frases sem os
subject and object pronouns e pede pros
alunos completarem as frases com o pronome
correto.
Verbo modal can (presente e
(EF07LI20) Empregar, de forma Trabalhar o verbo modal can (presente e
passado)
inteligível, o verbo modal can para passado) com atividades direcionadas.
descrever habilidades (no presente Exemplificando e descrevendo habilidades,
e no passado).
jogos e músicas.
A língua inglesa como língua (EF07LI21) Analisar o alcance da Debater sobre a importância do estudo da
global
na
sociedade Língua Inglesa e os seus contextos Língua Inglesa e sua presença constante em
contemporânea
de uso no mundo globalizado.
nosso cotidiano em diferentes contextos
(produtos, meios de comunicação, aplicativos,
etc). Exemplo: Construir um mural com
embalagens de produtos com nomes em
Inglês. Expor várias palavras em Inglês e
dividir por categoria (food, places, sports,
clothes).
Variação linguística
(EF07LI22) Explorar modos de Utilizar diferentes linguagens para expressar e
falar em Língua Inglesa, refutando partilhar informações na Língua Inglesa
preconceitos e reconhecendo a reconhecendo a variação linguística e
variação
linguística
como respeitando o conhecimento intercultural dos
fenômeno natural das línguas.
alunos.
Exemplo: trazer rótulos de diferentes
empresas e países fazendo o contraste entre
eles.
Variação linguística
(EF07LI23)
Reconhecer
a Propor a variação linguística como meio de
variação
linguística
como manifestação das diferentes formas de pensar
manifestação de formas de pensar e expressar-se em Inglês pelo mundo.
e expressar o mundo.
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Exemplo: texto lacunhado em que os alunos
vão colocar as diferentes variações
linguísticas existente na Língua Inglesa, por
exemplo, a palavra elevator é usada nos EUA
e a palavra lift na Inglaterra mas tem o mesmo
significado.
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8º ano
Unidade
Objetos de Conhecimento
Habilidades
Temática
Interação discursiva
Negociação de sentidos
(EF08LI01) Fazer uso da
(mal-entendidos no uso da
Língua Inglesa para resolver
língua inglesa e conflito de
mal-entendidos,
emitir
opiniões)
opiniões
e
esclarecer
informações por meio de
•
paráfrases ou justificativas.
•
•

Interação discursiva

Usos de recursos linguísticos (EF08LI02) Explorar o uso
e paralinguísticos no
de recursos linguísticos
•
intercâmbio oral
(frases
incompletas,
hesitações, entre outros) •e
paralinguísticos
(gestos,
expressões faciais, entre
outros) em situações de
interação oral.
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Orientações Metodológicas
Coloque no quadro a frase em Inglês: “EACH PERSON IS A
NEW WAY TO A DIFFERENT UNIVERSE.” Depois
coloque duas frases abaixo: “WHAT DOES THE SENTENCE
MEAN?” e “DO YOU BELIEVE IS TRUE? WHY?
Como um warm-up, divida os alunos em trios. Mostre as frases e
peça que os alunos discutam em grupos.
Enquanto discutem, ande pela sala monitorando a atividade e
prestando atenção no que dizem.
Conclua a atividade mencionando algumas ideias que você ouviu
enquanto os alunos discutiam e pedindo que dois alunos dividam
as suas opiniões com o resto do grupo.
Tópico: “TO HAVE A GROUP DISCUSSION”.
Mostre para a turma ou leia e escreva no quadro o objetivo desta
aula.
Explique que a aula será focada em técnicas orais usadas em uma
roda de conversa.
Diga aos alunos que eles verão o trailer de um documentário
sobre a história de Michael Jackson.
Fale um pouco sobre a vida de Michael Jackson: Então diga:
aponte o que foi mais interessante para você na história do
Michael Jackson.
Depois peça aos alunos que compartilhem em pares o que
acharam mais interessante.
Depois, proponha: Tendo nos inspirado na história de Michael
Jackson, hoje teremos uma discussão em grupo sobre vários
temas, entre eles, sucesso na adolescência, música pop, etc.

Compreensão oral

Compreensão de textos
(EF08LI03) Construir o
orais, multimodais, de cunho sentido global de textos
informativo/jornalístico
orais, relacionando suas
partes, o assunto principal e
informações relevantes.

Produção oral

Produção de textos orais
com autonomia

(EF08LI04)
Utilizar
recursos
e
repertório
linguísticos
apropriados
para
informar/comunicar/falar do
futuro: planos, previsões,
possibilidades
e
probabilidades.

Estratégias de leitura

Construção de sentidos por
meio de inferências e
reconhecimento de
implícitos

(EF08LI05)
Inferir
informações e relações que
não aparecem de modo
explícito no texto para
construção de sentidos.
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Tópico: “TO LISTEN AND UNDERSTAND A
MAGAZINE.”
Orientações: Mostrar ou ler para turma ou objetivo desta aula.
Explique que uma aula será focada na apresentação de um vídeo
sobre um artigo de uma revista chamada “Times”. Pergunte aos
alunos:
a) Você conhece esta revista?
b) Que tipo de questões você acha que podemos
encontrar em uma revista como essa?
c) Você gosta deste tipo de leitura?
d) Você conhece o nome de uma revista brasileira
semelhante à que iremos estudar?
Agora, diga aos alunos: Vamos ver algumas imagens e pensar
sobre o tema desta notícia da Times.
Tópico: HOW CAN YOU SEE YOUR SCHOOL IN THE
FUTURE?
Orientações: Mostre o slide ou escreva no quadro as
informações. Peça para que os alunos formem duplas (ou trios,
dependendo do tamanho da turma) para discutir e trocar suas
opiniões sobre alguns dos tópicos sugeridos. Você pode
acrescentar outros exemplos mais próximos da sua realidade,
caso julgue necessário. Escolha alguns alunos para compartilhar
em voz alta suas visões sobre os tópicos. Você pode escrever no
quadro algumas respostas citadas por eles para ajudar na
construção do vocabulário.
Propósito: Mobilizar os conhecimentos dos alunos a respeito do
assunto do texto a ser lido: HALLOWEEN.
Expectativa: Que seja ativado o conhecimento prévio sobre a
celebração.
Orientações: Peça previamente para que os alunos façam uma
pesquisa em casa sobre essa celebração. O foco da pesquisa é

compreender de que se trata a celebração, onde ela é
tradicionalmente realizada e quais as tradições culinárias da data.
Esse conhecimento prévio é essencial para compreender os
pressupostos do texto. O professor pode deixar essas perguntas
com os alunos e esperar a pesquisa deles.
a) Where do people celebrate Halloween?
b) What is celebrated on this day?
c) What kind of food are people used to eating to celebrate it?
Em seguida, escreva no quadro as palavras-chave relacionadas à
festividade, conforme os alunos forem relatando sua pesquisa, e
que têm relação com o texto: celebration, holiday, food, pumpkin,
candies, etc.
Práticas de leitura e fruição

Leitura de textos de cunho
artístico/literário

(EF08LI06) Apreciar textos
narrativos
em
Língua
Inglesa (contos, romances,
entre outros, em versão
original ou simplificada),
como forma de valorizar o
patrimônio
cultural
produzido
em
Língua
Inglesa.
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Tópico: Short Stories (é uma peça de ficção em prosa que
normalmente pode ser lida de uma só vez e se concentra em um
incidente independente ou em uma série de incidentes vinculados,
com a intenção de evocar um "efeito único" ou humor.)
Uma definição de dicionário é "uma narrativa de prosa inventada,
mais curta que uma novela, geralmente lidando com alguns
caracteres e objetivando a unidade de efeito, e frequentemente
concentrando-se na criação de humor e não na trama".
Propósito: Mobilizar o conhecimento dos alunos acerca do
gênero literário short stories.
Orientações: Pergunte se eles conhecem a palavra short.
Lembre-os das características dos romances e pergunte qual a
principal diferença entre romances e contos, a partir do
significado desta palavra. Sugestão: Short Stories of Peter Pan.
Peça aos alunos para contextualizar o gênero do texto que os eles
terão contato, bem como seus atributos mais básicos, como parte

Práticas de leitura e fruição

Leitura de textos de cunho
artístico/literário

(EF08LI07)
Explorar
ambientes virtuais e/ou
aplicativos para acessar e
usufruir do patrimônio
artístico literário em Língua
Inglesa.

do desenvolvimento do letramento literário, também em língua
inglesa. Se você quiser se preparar para um estudo mais
aprofundado do gênero, recomenda-se um trabalho em conjunto
com os professores de Língua Portuguesa e Literatura de onde
você trabalha ou, ainda, a extensão desse plano de aula com a
leitura extensiva de um conto completo em inglês.
Propósito: Mobilizar o conhecimento sobre conteúdos
disponíveis em meio digital e em papel veiculados por jornais.
Expectativa: Que os alunos percebam as amplas possibilidades
de leitura de jornais em ambientes virtuais, em paralelo com os
variados gêneros veiculados pelos jornais impressos.
Orientações: Guie uma discussão com a turma sobre os
conteúdos veiculados por jornais impressos, a partir das
perguntas abaixo.
1) Are you used to reading newspapers?
2) Why do people read newspapers?
3) What kind of information can a person seek when
deciding to read one?
Nesse momento, tome nota dos gêneros e tipos de conteúdos
citados pelos alunos no quadro. Caso encontrem dificuldade em
lembrar a variedade de textos encontrados em jornais, você pode
formular perguntas mais específicas, por exemplo:
a) If I want to know if I must take an umbrella with me in
the morning, can a newspaper help me to decide? Where
do I find this information?

b) If I am seeking for information about how politics is
in the United States, for example, what kind of text
can inform me?
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Avaliação dos textos lidos

Reflexão pós -leitura

(EF08LI08)
Analisar,
criticamente, o conteúdo de
textos,
comparando
diferentes
perspectivas
apresentadas sobre um
mesmo assunto.

Estratégias de escrita:
escrita e pós-escrita

Revisão de textos com a
mediação do professor

(EF08LI09) Avaliar a
própria produção escrita e a
de colegas com a ajuda do
professor, com base no
contexto de comunicação
(finalidade e adequação ao
público, conteúdo a ser
comunicado, organização
textual,
legibilidade,
estrutura de frases).
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Tópico: Analisar livros em Inglês que foram transformados em
filmes.
Propósito: Introduzir o tópico da aula e mobilizar os
conhecimentos dos alunos sobre livros transformados em filmes.
Orientações: Conduza um debate sobre adaptações literárias
para o cinema a partir dos seguintes questionamentos:
a) What are these images about?
b) What do they have in common?
c) Have you read any of these books?
d) Have you watched any of these movies?
e) When you are interested in a specific story, do you
prefer reading the book or watching the movie? Why?
f) Which resources do movies have that books don’t?
And books? What can they do that movies can’t?
Propósito: Fazer as modificações de um texto oral para um texto
escrito, compreender as diferenças entre os dois e com a ajuda da
avaliação de colegas
Orientações: Divida a turma em grupos entre 5 e 7 alunos.
Organize uma sala de forma que cada grupo sente em um círculo
fechado. Escolha no YOUTUBE uma entrevista falando de um
assunto que seja do conhecimento dos alunos.
Explique para os alunos que eles transformarão a entrevista oral
em uma entrevista escrita.
Vamos transformar a entrevista oral em um texto escrito, como o
que vemos em revistas ou jornais. Mas você percebe que não
podemos copiar todas as palavras para o jornal, certo?
Explore a primeira etapa e retire do texto os marcadores de
discurso típicos da oralidade. Verifique com eles o entendimento
desse conceito.

Estratégias de escrita:
escrita e pósescrita

Revisão de textos com a
mediação do professor

(EF08LI10) Reconstruir o
texto,
com
cortes,
acréscimos, reformulações e
correções,
para
aprimoramento, edição e
publicação final.
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O que são marcadores de discurso? (são palavras e expressões
que usamos para conectar frases, organizar nossos pensamentos,
expressar atitudes em relação ao que estamos dizendo).
Depois indique para as equipes qual parte da entrevista eles vão
transcrever.
Agora você tem 10 minutos para reescrever a parte do texto
correspondente ao seu grupo, mas retirando os marcadores de
discurso. Lembre-se de que, quando tiramos algo de um texto,
precisamos verificar se a pontuação e a estrutura das frases ainda
estão boas. Caso contrário, temos que fazer algumas alterações.
Propósito: Construir um texto em equipe com cortes,
acréscimos, reformulações e correções.
Orientações: Para essa atividade, a proposta é começar a fazer
os alunos pensarem na escolha do léxico como parte importante
da construção de um texto, e que deve ser considerada quando se
pensa quem é o público-alvo do texto, em que contexto está sendo
produzido. A atividade é simples: coloque algumas palavras no
quadro com seus sinônimos embaralhados
( serene=calm,
immense=enourmous, watch=examine, etc) O professor deve
dizer aos alunos que as palavras estão embaralhados, Eles devem,
seguindo o modelo presente na atividade, escrever as palavras
junto de seus sinônimos.
Como segunda parte da atividade, coloque os alunos para pensar
em quais dos sinônimos seriam mais adequados para quais
contextos. Para isso, peça que em cada um dos grupos de
sinônimos que eles formaram, sublinhem as palavras que usariam
em contextos mais simples, como um bilhete para um amigo ou
um post na internet, e circulem aquelas que são mais apropriadas
para um artigo científico, um trabalho escolar ou uma situação
formal. Caso os alunos tenham disponível lápis de cor ou canetas
coloridas, você pode trocar sublinhar e circular por pintar usando
duas cores diferentes, para um efeito visual mais marcante. Dê

cerca de 2 minutos para que o façam, e depois peça que os grupos
compartilhem algumas de suas respostas.
Práticas de escrita

Produção de textos escritos
com mediação do
professor/colegas

Estudo do léxico

Construção de repertório
lexical

(EF08LI11) Produzir textos
(comentários em fóruns,
relatos pessoais, mensagens
instantâneas,
tweets,
reportagens, histórias de
ficção,
blogues,
entre
outros), com o uso de
estratégias
de
escrita
(planejamento, produção de
rascunho, revisão e edição
final), apontando sonhos e
projetos para o futuro
(pessoal, da família, da
comunidade ou do planeta).

Orientações: Para começar uma aula, mostre um tweet, imprima
em tamanho grande ou suficiente para que todos possam ler.
Depois de ler, pergunte aos alunos:
Onde esta mensagem foi postada? (twitter).
Como você chama esse tipo de texto? (tweet).
Sugestão: Sobre o que é o tweet? (Sobre o fato de haver um
aplicativo)
O que ele/ela pensa sobre o futuro?
Proponha uma discussão. Divida os alunos em grupos de três e
diga: Pense nas coisas que temos hoje que não tínhamos no
passado. Eles podem ser aplicativos, objetos, lugares ... qualquer
coisa! Em grupos, decida quais dessas coisas você não
conseguiria viver sem.
Deixe que os alunos discutam por alguns minutos e ajude, se
necessário, com vocabulário.
Ao final, convide alguns alunos para relacionar quais ideias que
surgiram durante uma discussão.
Então diga: Hoje vamos escrever um tweet sobre o futuro usando
um número limitado de caracteres e as hashtags.
(EF08LI12)
Construir Propósito: Fazer com que os alunos produzam repertório lexical
repertório lexical relativo a com suas expectativas para o futuro.
planos,
previsões
e Orientações: Traga fotos, material escrito, vídeos ou blogs
expectativas para o futuro.
falando sobre o futuro para agregar vocabulário para os alunos.
Depois discuta o que mudou de 2009 para 2019. Quais as
principais mudanças tecnológicas nesses 10 anos.
A atividade consiste em os alunos produzirem um texto em Inglês
falando sobre o ano de 2029. Quais seriam as mudanças
tecnológicas daqui a 10 anos. Peça para os alunos fazerem
predições e/ou previsões sobre o futuro.
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Estudo do léxico

Formação de palavras:
prefixos e sufixos

(EF08LI13) Reconhecer
sufixos e prefixos comuns
utilizados na formação de
palavras em Língua Inglesa.
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Outra atividade é pedir que os alunos escrevem como eles estarão
daqui a 10 anos. Onde estudariam ou onde trabalhariam. O texto
pode ser de 5 linhas.
Propósito: Fazer com que os alunos completem um trecho de
um texto (o texto usado é da escolha do professor) usando
prefixos ou sufixos. Não é necessária a compreensão de todas as
palavras; o contexto e o uso correto dos sufixos são os objetivos
maiores.
Orientações: Entregue aos alunos as cópias do texto. Explique
que eles terão que completar os espaços em branco no poema
(fill in the blanks) reescrevendo as palavras no texto lacunhado
Peça para que leiam o texto antes de fazer a atividade, assim
eles poderão prever a função da palavra, se é um adjetivo ou
substantivo, e sentir mais facilidade para encaixar o sufixo ou
prefixo correto. Aconselhe a turma a usar seus dicionários,
físicos ou digitais, durante a atividade. Sugestão: durante a
prática dos alunos, ande ao redor dos grupos para ajudá-los e
faça anotações de pontos que possam ser pertinentes para a sua
realidade, como erros e acertos de estrutura, vocabulário etc.
Após a prática, peça para eles compararem suas respostas com
os colegas de dupla ou trio. Pergunte:
a) What kind of text is it?
b) Who wrote it?
c) What is the text about?
d) Do you like it?
Você pode pedir para os alunos pesquisarem ao menos 5
palavras que aceitam os tipos de sufixos e prefixos trabalhados
neste plano e trazê-los para a próxima aula. Você pode fazer um
mural com as palavras ou pedir para que eles comparem suas
palavras com as dos colegas, o que ajudará no aumento do
vocabulário.

Gramática

Verbos para indicar o futuro

(EF08LI14) Utilizar formas
verbais do futuro para
descrever planos e fazer
previsões.

Propósito: Fazer com que os alunos organizem uma festa e
tentem convencer os colegas a se juntarem à causa.
Orientações: Peça para que a turma se divida em 6 grupos. Diga
que cada grupo deverá organizar uma festa na escola daqui a um
mês apresentando a escola para comunidade escolar. Informe
que eles deverão apresentar suas ideias para a turma e tentar
convencer/persuadir o maior número pessoas para se juntar e
ajudar (You will have to present your ideas and persuade as
many people as possible to join the party).
Peça para que os grupos apresentem suas propostas e diga, ao
final das apresentações de todos os grupos, que a turma deverá
votar no melhor plano para a festa. A causa com maior número
de votantes será a vencedora.
Não existe resposta certa ou errada, o propósito é deixá-los
refletir o quanto eles acreditam nas causas que votaram, de fato.

Gramática

Comparativos e superlativos

(EF08LI15) Utilizar, de
modo inteligível, as formas
comparativas e superlativas
de adjetivos para comparar
qualidades e quantidades.

Gramática

Quantificadores

(EF08LI16) Utilizar, de
modo inteligível,
corretamente, some, any,
many, much.

Propósito: Mostrar aos alunos alguns famosos e suas profissões.
Não é necessária compreensão total do texto (o professor
escolhe o texto); porém, é esperado que os alunos consigam
identificar os nomes e algumas habilidades dos famosos.
Depois explique a função do comparativo e superlativo para os
alunos.
Posterior a toda essa explicação peça para os alunos escreverem
frases comparando os famosos usando adjetivos como: small,
big fat, beautiful, tal, etc. Corrija as frases e posteriormente faça
o mesmo com o superlativo.
Propósito: Exercitar o uso de some, any, many e much através
de um texto previamente escolhido.
Depois explique a função dos quantificadores.
Orientações: Mostre aos alunos o texto (o professor escolhe o
texto) e logo após peça para eles completarem o texto lacunhado
com some, any, many ou much.
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Gramática

Pronomes relativos

Manifestações culturais

Construção de repertório
artísticocultural

Comunicação intercultural

Impacto de aspectos
culturais na comunicação

Comunicação intercultural

Impacto de aspectos
culturais na comunicação

(EF08LI17X) Empregar,
de modo inteligível, os
pronomes relativos (who,
which. that, whose) para
construir períodos com elos
coesivos mais fortes.
(EF08LI18) Construir
repertório cultural por meio
do contato com
manifestações artísticoculturais vinculadas à
Língua Inglesa (artes
plásticas e visuais,
literatura, música, cinema,
dança, festividades, entre
outros), valorizando a
diversidade entre culturas.
(EF08LI19) Investigar de
que forma expressões,
gestos e comportamentos
são interpretados em função
de aspectos culturais.

(EF08LI20) Examinar
fatores que podem impedir
o entendimento entre
pessoas de culturas
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Propósito: mostrar aos alunos o uso dos pronomes relativos
who, which, that e whose.
Orientações: Mostre aos alunos o texto (o professor escolhe o
texto) e logo após peça para eles completarem o texto lacunhado
com os pronomes relativos
Projeto: Feira das Nações com todas as turmas envolvidas do 6º
ao 9º Anos.
A Feira consiste em separar as turmas em equipes e cada uma
escolhe um pais (Austrália, Inglaterra, EUA, etc.) em que a
Língua Inglesa é falada como primeira ou segunda língua.
O professor deverá escolher os tópicos a serem observados, tais
como, trajes típicos, pratos típicos, curiosidades, etc.
Depois o professor marca a culminância do projeto para
mobilizar toda a escola.
Construir repertório cultural por meio do contato com
manifestações artísticos-culturais vinculadas a Língua Inglesa
(artes plásticas e visuais, música, cinema, dança, festividades,
entre outros), valorizando a diversidade. Essa habilidade pode
ser abordada da seguinte maneira, o professor pede aos alunos
que pesquisem sobre uma música e um cantor que eles gostem
muito. Depois da escolha os alunos devem decidir de que
maneira irão apresentar a música (uma dança, um karaokê, uma
dublagem, uma exposição sobre uma música ou um gênero
musical, etc).
Orientações: Leia a pergunta em voz alta. Você pode escrever a
pergunta no quadro.

diferentes que falam a
Língua Inglesa

“Imagine that you go to another country to live there. What kind
of cultural diferences will you find?”
As ilustrações servem de impulsionamento para os alunos
pensarem em diferenças culturais mais lembradas no geral.
Escreva no quadro os elementos citados pelos alunos. (Por
exemplo: Cultural diferences, food, etc.)
Caso os alunos sintam dificuldade, você pode escrever as
palavras que descrevem as imagens do slide ou figura,
transformando-as em perguntas:
a) Is food different from one country to another? For example,
do you know anything about food in the United States?
b) Are popular sports different from one country to another? For
example, do you know any winter game which is popular in
Canada?
c) Is clothing different from one country to another?
d) Is music different from one country to another?
Material complementar:
Em geral, quando falamos de diferenças culturais, lembramos de
pratos típicos (arroz e feijão, pizza, hambúrguer), esportes
valorizados nacionalmente (curling, baseball, futebol, corrida),
modos de vestir (hijab, roupas folclóricas, roupas de povos
originários) e manifestações culturais características (danças,
músicas, hábitos). Se você quiser fornecer outros exemplos
antes da leitura, nesse site você encontra exemplos e
curiosidades sobre diferenças culturais de diversos países para
ilustrar esse momento: https://www.adventureinyou.com/traveltips/cultural-differences/
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Unidade Temática
Interação discursiva

9º ano
Objetos de Conhecimento
Habilidades
Funções e usos da língua inglesa: (EF09LI01) Fazer uso da língua
persuasão
inglesa para expor pontos de vista,
argumentos
e
contra
argumentos, considerando o
contexto e os recursos linguísticos
voltados para a eficácia da
comunicação em situações de
menor complexidade.

Orientações Metodológicas
Propósito: usar as expressões para relatar o que
os alunos disseram sobre os benefícios de se
posicionar/debater sobre diferentes assuntos em
sala de aula.
Orientações: o professor deve trazer textos com
assuntos que gerem debates, tais como, a pena de
morte, ética, respeito ao meio ambiente, etc. Diga
que eles trabalharão em pares/trios na construção
de argumentos usando as expressões de evidência
estudadas anteriormente e explique que os alunos
escolherão, dentre as diferentes pessoas que
falam sobre a importância do debate, apenas uma
para relatar o uso de evidências.
Oriente-os sobre a possibilidade de usar
dicionários físicos ou online para realizar a
atividade.
Agora você trabalhará nas expressões para usar
evidências para apoiar argumentos.
(As far as I’m concerned, If you consider… It’s
crystal clear to me that.. “The key to solve this
problem is patience, etc).
Primeiro passo: escolha uma das possibilidades
para trabalhar com as opiniões / argumentos
apresentados. Segundo passo: selecione uma das
expressões para relatar sua escolha. Por fim,
compartilhe suas ideias com seu grupo e discuta
se você concorda com os argumentos de seus
colegas ou não. Monitore o trabalho de cada
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Compreensão oral

grupo. Depois que os alunos acabarem, corrija os
argumentos e faça a devolutiva para a sala,
pedindo que os grupos leiam as produções.
Compreensão de textos orais, (EF09LI02) Compilar as ideias- Orientações:
multimodais,
de
cunho chave de textos por meio de 1. Escreva as palavras Home, School e Education
argumentativo
tomada de notas.
(brainstorming) no quadro. Pergunte aos
alunos What crosses your mind when you think
of these words?. Escreva as palavras que os
alunos irão dizer como em um trabalho. Peça para
cada aluno ler, pelo menos, uma palavra.
2. Depois, o professor deve trazer um texto sobre
homescholing de sua escolha.
Pergunte aos alunos:
O
que
você
acha
que
significa
"homeschooling"? (Os alunos podem responder
algo como quando você estuda em casa ou
alguma coisa importante para estudar as key
words e a home. Você pode dizer algo como:
“Homeschooling” é uma palavra longa. É
formada por outras duas palavras. Você consegue
identificá-las? O que essas palavras significam
isoladas? E quando as colocamos juntas?)
Onde crianças e adolescentes estudam no Brasil?
O que você pode aprender na escola?
O que você pode aprender em casa?
Você acha que é possível estudar em casa e parar
de ir à escola? Caso seja necessário, ajude-os com
o vocabulário.
Imagine que o ensino em casa seja aprovado no
Brasil. Você prefere estudar em uma escola
tradicional
ou
em
um
formato
de
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Compreensão oral

Compreensão de textos orais, (EF09LI03).
Analisar
multimodais,
de
cunho posicionamentos defendidos e
argumentativo
refutados em textos orais sobre
temas de interesse social e
coletivo.

“homescholling? Os alunos podem apresentar o
trabalho oralmente ou por escrito.
Orientações: Mostre as imagens de Albert
Einstein e Marie Curie.
Pergunte:
a) Do you know these people? What did they
do for a living? Caso os alunos não
saibam, diga: These are Albert Einstein
and Marie Curie. They were very
important scientists.
b) How many Nobel prizes each one of them
won? (Idealmente,
os
alunos
responderão Einstein won one and Marie
Curie won two Nobel prizes.)
c) Who do you think is more popular?
d) Do you know other female scientists?
e) Do you think it is harder for women to be
scientists than it is for men? Why (not)?

Produção oral

Produção de textos orais com (EF09LI04) Expor resultados de
autonomia
pesquisa ou estudo com o apoio
de recursos, tais como notas,
gráficos, tabelas, entre outros,
adequando as estratégias de
construção do texto oral aos
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Agora os alunos podem fazer um texto falando
desses dois cientistas famosos e depois fazer o
contraste entre eles.
Propósito: estudo do léxico (compreender o uso
da linguagem utilizando o meio digital, debate,
pesquisa, gráficos e tabelas.
Orientações: Fazer com que os alunos produzam
textos curtos na Língua Inglesa e depois usem a
oralidade de acordo com o contexto.

Estratégias de leitura

Recursos de persuasão

objetivos de comunicação e ao Os alunos podem construir gráficos e/ou tabelas
contexto.
falando sobre alguns aspectos da sua sala ou
escola.
Por exemplo, pode-se criar um gráfico de quantos
homens tem na sala e quantas mulheres, quantos
dominam a Língua Inglesa, etc.
(EF09LI05) Identificar recursos Propósito: Analisar propagandas (livre escolha
de persuasão (escolha e jogo de do professor) impressas identificando os recursos
palavras, uso de cores e imagens, persuasivos e o modo como a figura funciona
tamanho de letras), utilizados nos como
um
recurso
persuasivo
eficaz.
textos
publicitários
e
de Orientações: Para cada propaganda selecionada,
propaganda, como elementos de fizemos uma ficha técnica, constando as
convencimento.
principais informações acerca dela, de modo que
os alunos tenham um melhor embasamento para
a análise/leitura que irão realizar. Divida os
alunos em grupos de 4 e entregue para cada grupo
uma propaganda impressa com sua respectiva
ficha técnica.
Cada grupo deve ler a propaganda e a ficha
técnica correspondente a ela e fazer uma
apresentação oral para a classe, respondendo aos
seguintes questionamentos:
a) When and where was the ad produced?
b) What is the ad advertising?
c) What persuasive resources were used?
d) How is represented in the ad?
Ao final das apresentações, peça para os alunos
votarem naquela que eles julgarem mais
persuasiva e justificarem essa escolha.
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Estratégias de leitura

Recursos de argumentação

(EF09LI06) Distinguir fatos de
opiniões
em
textos
argumentativos
da
esfera
jornalística.

Propósito: Trazer e ler um artigo de opinião
(escolha do professor) identificando fatos e
opiniões nele presentes, bem como os recursos
linguísticos utilizados para introduzir fatos e
opiniões no texto.
Orientações: Divida os alunos em duplas ou
trios. Entregue uma cópia do texto completo para
cada dupla. Calculamos 5 minutos para a leitura
geral do texto, 10 minutos para responder as
perguntas abaixo:
a) What is the text talking about?
b) What is the author’s opinion about the
event?
c) What linguistic resources introduced
facts in the text?
d) What linguistic resources introduced
opinions in the text?
Para que os alunos façam a leitura do texto com
objetivos previamente estabelecidos, sugerimos
que você anote esses quatro questionamentos no
quadro, para que eles possam pensar acerca das
respostas a serem dadas para cada um deles.

Estratégias de leitura

Recursos de argumentação

(EF09LI07)
Identificar
argumentos principais e as
evidências/exemplos que os
sustentam.

Propósito: Ler um artigo de opinião
identificando
suas
principais
marcas
argumentativas, bem como suas evidências.
Expectativa: Que os alunos consigam perceber
que foram capazes de fazer a leitura de artigos de
opinião identificando os principais argumentos
do texto, bem como as evidências que sustentam
tais argumentos.
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Orientações: Traga um artigo de opinião
(escolha
do
professor),
mostre
os
questionamentos propostos. Leia as perguntas e
peça alunos para respondê-las. Você não precisa
anotar as respostas dadas pelos alunos. A ideia é
fazer um feedback oral para sintetizar o que foi
aprendido na aula.
a) What genre was read during the class?
b) What was the main topic of the first
text?
c) What was the main topic of the second
text?
d) What reading strategies did you use to
read the texts?
Espera-se que alunos tenham conhecimento das
diversas estratégias de leitura utilizadas para ler
textos em língua estrangeira.
Espera-se
que
eles
respondam
algo
como: Utilizamos estratégias de skimming,
scanning, identificação de cognatos, identificação
de gênero, conhecimento prévio e previsão.
e) How were arguments presented in the
opinion article?
f) What kind of examples were used to
base the arguments on in the articles?
Talvez aqui os alunos tenham dificuldade em
apresentar os tipos de evidências. Você pode
pedir a eles que voltem ao texto e identifiquem o
tipo de exemplo apresentado e ajudá-los a
sintetizar essa resposta
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Práticas de
tecnologias

leitura

Avaliação dos textos lidos

e

novas Informações
virtuais

em

Reflexão pós-leitura

ambientes (EF09LI08) Explorar ambientes
virtuais
de
informação
e
socialização,
analisando
a
qualidade e a validade das
informações veiculadas

(EF09LI09) Compartilhar, com
os colegas, a leitura dos textos
escritos pelo grupo, valorizando
os diferentes pontos de vista
defendidos, com ética e respeito.
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Orientações: O professor deve trazer textos que
tenham “fake News” e promover um debate com
os alunos para entender o que eles já sabem sobre
o assunto de “fake news”. Pergunte se lembram
de alguma notícia que viralizou e depois
descobriu-se que era falsa. Faça perguntas como:
a) What is “fake news”?
b) Do you remember any news that
became famous because people found
out it was false?
c) Which one?
d) Is it easy to identify fake news?
e) Is there any tool that you can use to
check the source of news?
Propósito: discutir a finalidade de uma fábula e
como ela é constituída.
Orientações: O professor deve trazer uma
pequena fábula em Inglês para leitura dos alunos.
Explique aos alunos que as fábulas são excelentes
meios de se ensinar algo a uma pessoa. Dessa
forma, podemos através de uma história, mostrar
uma atitude certa ou errada na vida real. Dessa
forma, através de uma roda de conversa, os
alunos falarão sobre os aspectos mais relevantes
desse gênero, como a moral presente que é
sempre atual. As perguntas serão feitas em inglês
e os alunos podem ser incentivados a falar em
inglês. Faça perguntas do tipo:
a) What are the main features of a fable?
b) In what real situation could we use the
moral of the first story?
c) Can you write a fable in English?

Estratégias de escrita

Escrita:
construção
argumentação

Estratégias de escrita

Escrita: construção da persuasão

Práticas de escrita

da (EF09LI10) Propor potenciais
argumentos para expor e defender
ponto de vista em texto escrito,
refletindo sobre o tema proposto e
pesquisando dados, evidências e
exemplos para sustentar os
argumentos, organizando-os em
sequência lógica.

(EF09LI11)) Utilizar recursos
verbais e não verbais para
construção da persuasão em
textos da esfera publicitária, de
forma adequada ao contexto de
circulação
(produção
e
compreensão).
Produção de textos escritos, com (EF09LI12) Produzir textos
mediação do professor/colegas
(infográficos, fóruns de discussão
online,
fotorreportagens,
campanhas publicitárias, memes,
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Propósito: Construir texto argumentativo a partir
de elementos discursivos e persuasivos, com
vistas à elaboração de artigo de opinião.
Orientações: O professor deve trazer um artigo
de opinião em Inglês. A aula inicia com a
abordagem de algumas relações possíveis entre o
título do texto e seu conteúdo.
Os alunos são apresentados ao texto e depois
pode-se fazer algumas perguntas:
a) Where was this article published?
b) What is the main characteristic of this
publication?
c) What is this article probably about?
Agora, o professor deve fazer uma tempestade de
ideias (brainstorming) com o título do texto.
Quais as ideias acerca desse título? Quais as
características desse texto? Qual assunto que
permeia esse texto?
Logo após essa discursão os alunos tem 10
minutos para formularem seus argumentos e
defenderem seus pontos de vista para toda a sala.
Trazer para sala de aula fotos, desenho ou
cartazes e posteriormente os alunos produziriam
textos baseado naqueles desenhos, ou seja, os
recursos não verbais seriam transformados em
recursos verbais criando uma história com
sequência lógica.
Propósito: Apresentar o planejamento de texto
argumentativo, através da apresentação de
diferentes gêneros textuais: infográfico e
fotorreportagem.

entre outros) sobre temas de
interesse coletivo local ou global,
que revelem posicionamento
crítico.

Expectativa: Que os alunos percebam, através
da reflexão coletiva, a relevância da interação
entre imagem e aspectos linguísticos e
discursivos adotados em peças publicitárias de
cunho argumentativo.
Orientações: O professor deve trazer duas
imagens para a sala de escolha própria.
Pergunte aos alunos:
a) This image presents arguments about a
specific topic. What is it?
b) What characteristic do you see in the
argumentative essas?
c) What is the main argument of these
statements?
Espera-se que os alunos identifiquem o tema da
fotorreportagem, evidenciando o entendimento
da mensagem.
d) What seems to be the main linguistic
aspects displayed in the statements?

Estudo do léxico

Usos de linguagem em meio (EF09LI13) Reconhecer, nos
digital: “internetês”
novos gêneros digitais (blogues,
mensagens instantâneas, tweets,
entre outros), novas formas de
escrita (abreviação de palavras,
palavras com combinação de
letras e números, pictogramas,
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Dê um tempo para os alunos organizarem suas
ideias e depois eles podem explanar suas
respostas oralmente.
Propósito: Analisar os “acronyms” e “emojis” de
algumas atividades trazidas a critério do
professor.
Para
exemplos
de funny
acronyms,
acesse Brilliant meme sees people posting FAKE
'guides' to trendy text abbreviations… .

símbolos gráficos, entre outros) Para notícias com emojis, acesse Emoji news:
na constituição das mensagens.
Work out the stories from the pictures.
Orientações: Mostre a imagem aos alunos
(no datashow ou imprima uma cópia em tamanho
grande, de modo que toda a turma consiga
enxergar) e diga:
First, analyze the acronyms. Do the meanings
correspond to reality?
Em caso de os alunos não chegarem a uma
resposta, desenhe no quadro a quantidade de
letras que correspondem à expressão (como num
jogo de forca) e insira algumas dicas para ajudálos.
Now look at the emojis: can you understand
the message?
So let’s try to figure out these acronyms and
some others? In pairs/groups, think of their
possible meanings.
Neste momento, peça que os alunos identifiquem
os “acronyms” e “emojis” do
material
apresentando pelo professor. Depois, pergunte se
eles sabem o significado de cada um deles.
Finalmente, faça a correção, que pode ser
oralmente ou no quadro. A cada leitura
de “acronym” e “emojis”, modele a pronúncia e
peça-lhes que repitam após você, pois desta
forma, na hora da gravação do vídeo, eles se
sentirão mais seguros.
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Estudo do léxico

Gramática

Conectores (linking words)

(EF09LI14) Utilizar conectores
indicadores de adição, condição,
oposição, contraste, conclusão e
síntese como auxiliares na
construção da argumentação e
intencionalidade discursiva.

Propósito: Que os alunos aprendam ou revisem
as linking words. Para mais exemplos de linking
words, acesse LINKING WORDS AND PHRASES e List
of Commonly Used Linking Words.

Orações condicionais (tipos 1 e (EF09LI15) Empregar, de modo
2)
inteligível, as formas verbais em
orações condicionais dos tipos 1 e
2 (If-clauses).

Propósito: Ativar o conhecimento prévio dos
alunos sobre o tema da aula e introduzir
algumas superstições.
Orientações: Dirija a atenção dos alunos para as
frases sugeridas:
a) If you sit too close to the TV, you will
have eye disease.
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Orientações: O professor deve trazer um texto
em Inglês e pedir que os alunos identifiquem os
linking words. Divida a turma em equipes de 02
alunos e dê 5 minutos para eles identificarem as
palavras sugeridas. Posteriormente, o professor
deve colocar uma tabela para que os alunos
coloquem as palavras nos lugares corretos. As
colunas devem estar organizadas da seguinte
maneira: showing consequence, showing
conclusion,
showing
contrast,
adding
information, showing cause. Caso haja dúvidas,
esclareça alguma função das palavras da tabela.
Monitore o trabalho das duplas e peça que
comparem as respostas com outros grupos. Então,
faça a correção oralmente e pergunte se há
alguma dúvida sobre o significado das linking
words.

b) If you eat 12 grapes at midnight on New
Year’s Eve, you will have 12 months of
good luck.
c) If you go outside wearing not enough
clothes, you will get a cold.
d) If you swallow a gum, it will be in your
stomach for seven years.
Pergunte a eles:
Can you identify the behavior and its
consequence in each of these sentences?
Dê aos alunos cerca de 3 minutos para que
analisem as frases e comparem suas respostas
com o colega ao lado. Eles devem identificar as
(if-clauses). Finalizado o tempo, leia as frases
com os alunos e pergunte, ao ler cada uma delas,
qual comportamento e qual consequência eles
identificaram em cada frase. Você pode
perguntar:
What’s the behavior and its consequence in
this sentence?
Após a socialização das partes identificadas nas
frases (condições e possíveis consequências),
mostre as respostas. Pergunte aos alunos:
Which of these sentences do you know? (As
respostas para esta pergunta são abertas. Acolha
as contribuições de seus alunos).
Diga a eles:
You are going to work on superstition and
analyze them.
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Pergunte aos alunos se eles conhecem alguma
superstição e analise todas as possíveis respostas.
Agora eles podem passar as frases para o Inglês e
analisa-las.
Gramática

Verbos modais: should, must, (EF09LI16) Empregar, de modo
have to, may e might
inteligível, os verbos should,
must, have to, may e might para
indicar
recomendação,
necessidade ou obrigação e
probabilidade.
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Propósito: Promover uma prática inicial usando
os modais may e might sobre a probabilidade de
algumas situações que podem acontecer durante
uma viagem.
Expectativa: Que os alunos identifiquem
situações que provavelmente enfrentarão e iniciar
a pensar o que fariam nelas. Que expressem o que
fariam nas situações. Não se espera que os alunos
formulem frases complexas, mas que, em sua
produção,
consigam
demonstrar
ter
compreendido os itens e segurança em usá-los.
Orientações: Coloque algumas frases hipotéticas
perguntando o que os alunos fariam durante uma
viagem de férias se acontecesse situações
complicadas. Lembre-se de usar o may ou might
para responder as perguntas abaixo.
Which of these situations may happen to you
during a trip?
a) Getting lost;
b) Being mugged in a busy street;
c) Having a stomache after eating the
local food;
d) Missing the bus to presviously booked
museum tour.

Do you think this may happen to during the
trip you planned?
What other things you did not plan but may
happen to you?
Diga aos alunos: Get together in pairs and
discuss these questions. Think about why they
may or might happen to you. You have 3
minutes. Abra a discussão para a turma e faça
um ranking das situações que são mais prováveis
de acontecer de acordo com a opinião dos alunos.
Diga: Some of these situations are more likely
to happen according to the place we go, but
some others depend on how careful we are.
Por fim, diga: You have 4 minutes to write 1 or 2
to each situation. Finalizado o tempo, diga: Now,
compare your answers to your partner’s by
reading the situations. Finalmente, pergunte aos
alunos: Were your answers similar or different?
Diga aos alunos: Similar or different, we must be
prepared and think what we may or might do in
such situations. Leia a atividade 2 com os alunos
e pergunte a eles: How can you make questions
in order to find out about what your classmate
may or might do? Depois dê 5 minutos para eles
organizarem suas respostas. Logo após, corrija as
respostas.
A língua inglesa no mundo

Expansão da língua inglesa: (EF09LI17) Debater sobre a
contexto histórico
expansão da língua inglesa pelo
mundo, em função do processo de
colonização
nas
Américas,
África, Ásia e Oceania.
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Propósito: Trazer textos em Inglês (a critério do
professor) falando sobre o processo de
colonização de vários continentes.
Orientações: Depois debater com os alunos a
respeito do que eles acham do processo de

A língua inglesa no mundo

A língua inglesa e seu papel no (EF09LI18)
Analisar
a
intercâmbio
científico, importância da língua inglesa para
econômico e político
o desenvolvimento das ciências
(produção, divulgação e discussão
de novos conhecimentos), da
economia e da política no cenário
mundial.

Comunicação intercultural

Construção de identidades no (EF09LI19)
Discutir
a
mundo globalizado
comunicação intercultural por
meio da língua inglesa como
mecanismo
de
valorização
pessoal e de construção de
identidades
no
mundo
globalizado.
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colonização e se sabem a diferença de
colonização de exploração ou povoamento.
Depois os alunos devem expor seus pontos de
vista a respeito do assunto estudado.
Propósito: fazer com que os alunos interajam
entre si para a busca de mais conhecimento acerca
da importância da Língua Inglesa.
Orientações: Criar fóruns de debate fazendo com
que os alunos explanem sobre a importância da
Língua Inglesa contextualizando com outras
disciplinas, conteúdos diversos ampliando assim
o seu vocabulário num conhecimento global.
Depois devemos proceder com um debate para
avaliar quais são as impressões dos alunos a
respeito do assunto estudado.
Propósito: A partir de opiniões apresentadas a
partir das
expressões apresentadas nessa
atividade, selecionar algumas e dizer o porquê de
estar de acordo. Aqui estão as frases:
a) We live in a diverse world full of
diferences;
b) Cultural norms decide the meaning
and use of language from diferente
aspects. Such as environment, custom,
religion, history and perspective of
viewing things.
c) It helps to share thoughts, emotions
and opnions. It develops communities
and knowledge.

d) Language is importante because it
helps in communication.
Expectativa: Que os alunos escrevam frases que
expressem concordância com as opiniões
apresentadas.
Orientações: Imprima as frases em tamanho
grande, de modo que toda a turma consiga
enxergar, e mostre aos alunos. Diga que eles
trabalharão em pares/trios na elaboração de frases
que mostrem que estão de acordo com as ideias
apresentadas e o porquê da concordância.
Oriente-os sobre a possibilidade de usar
dicionários físicos ou online para realizar a
atividade.
Agora você trabalhará com essas opiniões
(mostrar as frases para eles). Leia todos eles. Dê
algum tempo para que leiam e resolvam possíveis
dúvidas de vocabulário.
Para esta atividade, você pode usar dicionários
online ou físicos para escrever suas ideias.
Monitorar o trabalho de cada grupo, auxiliar
quanto a dúvidas. Medida que os grupos acabam
como produções, correções, e peças, ao final, que
compartilham com todo o grupo.
Sugestões se houver tempo disponível:
Diga aos grupos que podem escolher outra frase
para realizar a mesma atividade proposta;
Expor as produções na sala (após uma correção).
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10 - ÁREA DE MATEMÁTICA
10.1 - COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA
Jair Lino Soáres Júnior
A Matemática é reconhecida como a rainha das ciências, é a área de conhecimento que encanta
por sua excelência e precisão. Ela está presente em diversas outras áreas, principalmente nas
relações comerciais da atualidade globalizada e nas evoluções do mundo tecnológico.
D’Ambrosio (1993; 1996; 2001), em diversos estudos, ressalta que aprender matemática é um
direito do cidadão, pois esse conhecimento permite que ele haja em sociedade de maneira crítica
e autônoma.
Entretanto, ainda não conseguimos assegurar esse direito de aprendizagem nas avaliações
externas. A área que os educandos apresentam menores índices de proficiência, por exemplo, é
a Matemática. Diversos são os fatores que possibilitam essa ausência de aprendizado, mas um
fato recorrente nos estudos sobre a Educação Matemática é a ausência de significado dos
conteúdos matemáticos com o cotidiano do aluno.
Bishop (1999), no fim do século passado, já alertava que o currículo de matemática está
orientado para a execução de técnicas, apresentando-se como o que ele chamou de “currículo
de usuário”, que pretende desenvolver uma caixa de ferramentas exaustiva e variada, em que o
aluno é o usuário e deve dominar a caixa de ferramentas, e o domínio dessas técnicas se
consolida como critério de avaliação desse currículo. Podemos inferir que pouca coisa mudou
nesse cenário atualmente, como destacamos no trecho a seguir:
Há ainda estudos que afirmem que apesar deste componente estar presente nas práticas
cotidianas, esta relação tem sido pouco explorada pelo ensino empreendido nas escolas, onde
ainda predominam à execução de tarefas repetitivas desconectadas do contexto dos estudantes
e das possibilidades de relação com o mundo onde vivemos (CEARÁ, 2019, p. 554).
Temos então o grande desafio de desmistificar esse campo da ciência e oportunizar aos nossos
estudantes um aprendizado significativo da Matemática e imerso nas práticas sociais, não
apenas do ponto de vista utilitário do conhecimento, mas explorando a reflexão e a necessidade
desse conhecimento para a compreensão e, principalmente, o combate às injustiças sociais.
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Ao longo da Educação Básica, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) determina dez
competências gerais que devem ser asseguradas como direitos de aprendizagens essenciais dos
educandos. Essas competências ratificam a Educação como espaço de transformação da
sociedade, com a possibilidade de torná-la mais humana e socialmente justa (BRASIL, 2017).
Essas competências gerais devem ser relacionadas às competências específicas de cada
componente de ensino presente na BNCC. O componente Matemática possui oito competências
específicas, que interagindo com as competências gerais para a Educação Básica devem
proporcionar um Ensino da Matemática que promova a transformação da sociedade e o combate
às injustiças sociais, como podemos observar na competência específica 07: “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.” (BRASIL, 2017, p.
267).
É a partir desse contexto que nos questionamos: como devemos ensinar matemática para
atender as necessidades da sociedade do século XXI, bem como as particularidades das vidas,
dos nossos educandos no município de Caucaia? Sabemos que responder essa pergunta não é
simples, por isso entendemos que as orientações metodológicas presentes nesse documentos
são, na verdade, propostas que representam os primeiros passos de um currículo para o
município de Caucaia.
Um grupo pequeno de sete professores iniciou esse trabalho a partir de encontros semanais para
partilhar suas experiências de trabalho e conhecimentos científicos no intuito de construir as
orientações metodológicas que apresentamos neste documento. Dessa forma, necessitamos o
debate e a análise junto aos demais profissionais do município que compõem o Ensino da
Matemática para que possamos verificar fragilidades e potencialidades do trabalho
desenvolvido e, assim, aperfeiçoá-lo.
A partir das orientações presentes no Documento Curricular Referencial do Ceará (DCRC), nos
fundamentamos, principalmente, em cinco metodologias para o Ensino da Matemática, para a
elaboração das orientações metodológicas, a saber, Modelagem Matemática, Etnomatemática,
Resolução de Problemas, História da Matemática e Jogos Matemáticos (CEARÁ, 2019).
Para além dessas cinco metodologias, compreendemos a necessidade de inserir práticas
pedagógicas para o Ensino da Matemática, que envolvam a educação financeira e as tecnologias
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digitais de comunicação e informação. Dessa forma, necessitamos de diversas metodologias,
estratégias e atividades que promovam um ambiente educativo e prazeroso para os nossos
educandos.
Também entendemos que, assim como preconiza a BNCC, este documento trará um
alinhamento para a Formação Continuada dos Professores de Matemática, não só pela
necessidade de debate já mencionada, mas também por orientar nossos estudos acerca de
metodologias para o Ensino de Matemática, bem como na produção de materiais e avaliações
para complementar o trabalho desenvolvido nas escolas.
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Matemática – 6ºano
UNIDADES
TEMÁTICAS

Números

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Sistema de numeração
decimal: características,
leitura, escrita e
comparação de números
naturais e de números
racionais representados
na forma decimal

HABILIDADES

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

(EF06MA01) Comparar, ordenar, ler
e escrever números naturais e
números racionais cuja representação
decimal é finita, fazendo uso da reta
numérica.

Explorar a ideia de número e do sistema de numeração
decimal, se aprorpriar de recursos da História da Matemática,
apresentando para os estudantes a história do sistema de
numeração decimal, o porquê do conjunto dos números
naturais, utilizando diversas estratégias, como leitura e
discussão a partir de textos e, ou vídeos, bem como a utilização
de materiais concretos como ábaco, material dourado ou outros
materiais que possam ser produzidos junto aos educandos
utilizando inclusive o reaproveitamento de materiais,
oportunizando a discussão sobre meio ambiente e
sustentabilidade.
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Números

Números

(EF06MA02) Reconhecer o sistema
de numeração decimal, como o que
prevaleceu no mundo ocidental, e
Sistema de numeração
destacar semelhanças e diferenças
decimal: características,
com outros sistemas, de modo a
leitura, escrita e
sistematizar suas principais
comparação de números
características (base, valor posicional
naturais e de números
e função do zero), utilizando,
racionais representados
inclusive, a composição e
na forma decimal
decomposição de números naturais e
números racionais em sua
representação decimal.

Utilizar os números presentes no cotidiano do aluno, como
contas de energia, água, documentos entre outros, para fazer a
leitura dos números, realizar a composição e decomposição
desses números, reforçar as características do sistema de
numeração decimal a partir dos números inseridos nas
vivências dos estudantes, utilizar material concreto dando
continuidade no trabalho desenvolvido na habilidade anterior,
valorizando o processo de aprendizagem e oportunizando a
construção do conhecimento por parte dos educandos, discutir
e apresentar outras bases de sistema de numeração, como
exemplo o sistema de numeração binário interrelacionando
com as tecnologias da informação.

(EF06MA03) Resolver e elaborar
problemas que envolvam cálculos
Operações (adição,
(mentais ou escritos, exatos ou
subtração, multiplicação,
aproximados) com números naturais,
divisão e potenciação)
por meio de estratégias variadas, com
com números naturais
compreensão dos processos neles
Divisão euclidiana
envolvidos com e sem uso de
calculadora.

Explorar a economia brasileira como estratégia para trabalhar
os números naturais apresentar dados para os estudantes do
mercado agropecuário, quantidade de aves exportadas, cabeças
de gados, discutir a realidade dos estudantes valorizando as
vivências da vida no campo e, ou região rural presente na
realidade da população de Caucaia, valorizar a cultura dos
povos indígenas de Caucaia discutindo e propondo problemas
para os estudantes, por exemplo, sobre a produção de biojóias,
quantas sementes são necessárias para porduzir uma pulseira?
E dez pulseiras? Debater com os estudantes quem possui
animais de criação, as quantidades, propor problemas, bem
como a elaboração de problemas a partir dessa realidade,
valorizar os gostos dos estudantes na proposição de atividades,
quem possui coleções de figurinhas, bilas, bonecas etc.
socializar o contexto dos estudantes valorizando suas
experiências para o processo de aprendizagem.
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Números

Números

Fluxograma para
determinar a paridade de
um número natural
Múltiplos e divisores de
um número natural
Números primos e
compostos

(EF06MA04) Construir algoritmo em
linguagem natural e representá-lo por
fluxograma que indique a resolução
de um problema simples (por
Explorar diversos fluxogramas com os estudantes, discutindo e
exemplo, se um número natural
identificando números primos, números compostos, multiplos
qualquer é par).
e divisores de um número natural. Oportunizar aos estudantes a
investigação sobre critérios de divisibilidade. Elaborar, bem
como resolver situações problemas que envolvam a ideia de
multiplo e, ou divisor, relacionando as atividades ao cotidiano
(EF06MA05) Classificar números
do aluno e questões da sociedade em geral, inserindo nas
Fluxograma para
naturais em primos e compostos,
atividades, quando possível temas de urgência social,
determinar a paridade de estabelecer relações entre números,
debatendo as desigualdades brasileiras e reforçando o combate
um número natural
expressas pelos termos “é múltiplo
a elas.
Múltiplos e divisores de de”, “é divisor de”, “é fator de”, e
um número natural
estabelecer, por meio de
Números primos e
investigações, critérios de
compostos
divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
10, 100 e 1000.
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Números

Fluxograma para
determinar a paridade de
um número natural
(EF06MA06) Resolver e elaborar
Múltiplos e divisores de problemas que envolvam as ideias de
um número natural
múltiplo e de divisor.
Números primos e
compostos

Números

Frações: significados
(parte/todo, quociente),
equivalência,
comparação, adição e
subtração; cálculo da
fração de um número
natural; adição e
subtração de frações

Valorizar a História da Matemática apresentando a necessidade
da sociedade em conhecer os Números Racionais e suas
operações. Explorar a representação gráfica das frações,
(EF06MA07) Compreender, comparar
debatendo com os estuandes o conceito de parte todo, utilizar
e ordenar frações associadas às ideias
materiais concretos que oportunizem aos educandos a
de partes de inteiros e resultado de
visualização do significado parte todo, explorar situações do
divisão, identificando frações
cotidiano nas quais as frações estão presentes, associar a dados
equivalentes.
estatísticos da sociedade brasileira "que parte da população vive
no campo? e na cidade?", debater a partir desses dados questões
ambientais como parte da Floresta Amazônica devastada,

347

Números

Frações: significados
(parte/todo, quociente),
equivalência,
comparação, adição e
subtração; cálculo da
fração de um número
natural; adição e
subtração de frações

animais ameaçados de extinção etc. Trabalhar com situações do
cotiano como encartes de supermercados, farmácias e outros,
(EF06MA08) Reconhecer que os
exercitanto a representação de números racionais na forma
números racionais positivos podem
ser expressos nas formas fracionária e fracionária e decimal, bem como as operações soma, subtração,
multiplicação e divisão. Aprofundar as discussões sobre sistema
decimal, estabelecer relações entre
monetário brasileiro o real, as partes do real - os centavos,
essas representações, passando de
intrarrelacionar as habilidades do componente matemática
uma representação para outra, e
abordando as unidades de medidada seus multiplus e
relacioná-los a pontos na reta
submultiplus, utilizando também materiais concretos como a
numérica.
régua, por exemplo.

Números

Frações: significados
(parte/todo, quociente),
equivalência,
comparação, adição e
subtração; cálculo da
fração de um número
natural; adição e
subtração de frações

(EF06MA09) Resolver e elaborar
problemas que envolvam o cálculo da
fração de uma quantidade e cujo
resultado seja um número natural,
com e sem uso de calculadora.
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Números

Frações: significados
(parte/todo, quociente),
equivalência,
comparação, adição e
subtração; cálculo da
fração de um número
natural; adição e
subtração de frações

Números

(EF06MA11) Resolver e elaborar
problemas com números racionais
positivos na representação decimal,
Operações (adição,
envolvendo as quatro operações
subtração, multiplicação, fundamentais e a potenciação, por
divisão e potenciação)
meio de estratégias diversas,
com números racionais utilizando estimativas e
arredondamentos para verificar a
razoabilidade de respostas, com e sem
uso de calculadora.

(EF06MA10) Resolver e elaborar
problemas que envolvam adição ou
subtração com números racionais
positivos na representação fracionária.
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Números

Números

Aproximação de
números para múltiplos
de potências de 10

Apresentar situações cotidianas em que a estimativa e o
arredondamento são necessários, oportunizar aos educandoas
(EF06MA12) Fazer estimativas de
situações contextualizadas que envolvam estimativas e
quantidades e aproximar números para
arrendondamento, revisar o conceito de potência a partir de
múltiplos da potência de 10 mais
situações-problema, dialogando as compreensões dos
próxima.
estudantes, valorizando as diferentes formas de expressões
deles.

(EF06MA13) Resolver e elaborar
problemas que envolvam
Cálculo de porcentagens porcentagens, com base na ideia de
por meio de estratégias proporcionalidade, sem fazer uso da
diversas, sem fazer uso “regra de três”, utilizando estratégias
da “regra de três”
pessoais, cálculo mental e
calculadora, em contextos de
educação financeira, entre outros.
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Retomar o conceito de fração, abordar contextos do cotidiano
relacionados à Educação Financeira, trabalhar com a
construção de gráficos e tabelas abordando a renda familiar,
porcentagem de alunos na escola matriculados nas turmas qual a porcentagem de aluno no sexto ano, no sétimo ano etc. apresentar dados da sociedade brasileira discutindo as
desigualdades como número de analfabetos, desemprego entre
outras, discutir dados relacionados à Educação Ambiental
como taxas de desmatamento, bem como Educação para o
Trânsito, índices de acidentes, estatísticas da lei seca
relacionando os conceitos de porcentagem, fração, e a leitura
de gráficos e tabelas.

Álgebra

Propriedades da
igualdade

(EF06MA14) Reconhecer que a
relação de igualdade matemática não
se altera ao adicionar, subtrair,
multiplicar ou dividir os seus dois
membros por um mesmo número e
utilizar essa noção para determinar
valores desconhecidos na resolução de
problemas.

Álgebra

Problemas que tratam da
partição de um todo em
duas partes desiguais,
envolvendo razões entre
as partes e entre uma das
partes e o todo

(EF06MA15) Resolver e elaborar
problemas que envolvam a partilha de
uma quantidade em duas partes
desiguais, envolvendo relações
aditivas e multiplicativas, bem como a
razão entre as partes e entre uma das
partes e o todo.
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Propor atividades lúdicas que envolvam a ideia de igualdade e
favoreçam o desenvolvimento do raciocínio lógico. Debater
com os estudantes a ideia de operação inversa apresentando
situações contextualizadas. Utilizar situações-problema que
oportunizem a consolidação da ideia de igualdade, bem como a
possibilidade de revisar as operações de soma, subtração,
multiplicação e divisão, proporcionar aos educandos desafios e
momentos de trabalho em grupo em que possam trabalhar a
socialização de ideias e estratégias de resolução de problemas.
Retomar o conceito de fração, a ideia de parte todo e trabalhar
situações problema que envolvam repartições em partes
desiguais, propor atividades lúdicas que envolvam o racicíonio
lógico como exemplo o problema dos camelos de Malba
Tahan, abordar conceitos da Educação Financeira como
divisão de bens, sociedade, ações entre outros que envolvam a
ideia de divisão em partes desiguais.

(EF06MA16) Associar pares
ordenados de números a pontos do
plano cartesiano do 1º quadrante, em
situações como a localização dos
vértices de um polígono.

Utilizar material concreto como o Geoplano, ou materiais
reaproveitados como caixas de ovos. Propor atividades, sempre
que possível, a partir de softwares de geometria dinâmica,
utilizando o celular como recurso pedagógico ou outros
materiais disponíveis de acordo com o contexto da comunidade
escolar.

Geometria

Plano cartesiano:
associação dos vértices
de um polígono a pares
ordenados

Geometria

Explorar a História da Matemática, bem como das grandes
construções da sociedade que apresentam os primas e
pirâmides. Debater, por exemplo sobre as pirâmides do Êgito,
(EF06MA17) Quantificar e
Machu Picchu entre outras construções, solicitar aos estudantes
Prismas e pirâmides:
estabelecer relações entre o número de
que apresentem o que já conhecem ou experienciaram em
planificações e relações vértices, faces e arestas de prismas e
relação aos sólidos geométricos relacionando com a
entre seus elementos
pirâmides, em função do seu polígono
Arquitetura, a Arte e outras áreas do conhecimento a partir de
(vértices, faces e arestas) da base, para resolver problemas e
atividades individual ou em grupo. Utilizar material concreto
desenvolver a percepção espacial.
como embalagens de produtos e outros objetos do cotidiano
dos educandos e evidenciar, bem como identificar as
características dos prismas e pirâmides.

352

Geometria

Geometria

Polígonos: classificações
quanto ao número de
vértices, às medidas de
lados e ângulos e ao
paralelismo e
perpendicularismo dos
lados

(EF06MA18) Reconhecer, nomear e
comparar polígonos, considerando
lados, vértices e ângulos, e classificálos em regulares e não regulares, tanto
em suas representações no plano
Oportunizar aos educandos o aprendizado do espaço para o
como em faces de poliedros.
plano, trabalhar com planificação de objetos concretos embalagens de produtos - bem como com instrumentos de
medição e desenho geométrico como régua, transferidor,
esquadro etc. Proporcionar atividades concretas de medição e
classificação das figuras a partir das verificações feitas pelos
Polígonos: classificações
estudantes trabalhando de maneira individual e em grupo.
quanto ao número de
(EF06MA19) Identificar
vértices, às medidas de
características dos triângulos e
lados e ângulos e ao
classificá-los em relação às medidas
paralelismo e
dos lados e dos ângulos.
perpendicularismo dos
lados
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Geometria

Geometria

Polígonos: classificações
quanto ao número de
vértices, às medidas de
lados e ângulos e ao
paralelismo e
perpendicularismo dos
lados

(EF06MA20) Identificar
características dos quadriláteros,
classificá-los em relação a lados e a
ângulos e reconhecer a inclusão e a
intersecção de classes entre eles.

Construção de figuras
semelhantes: ampliação
e redução de figuras
planas em malhas
quadriculadas

Propor atividades a partir da malha quadriculada e, ou
softwares de geometria dinâmica, quando possível utilizar o
celular como recurso pedagógico, bem como os instrumentos
(EF06MA21) Construir figuras planas
de medição e de desenho geométrico como régua, transferidor
semelhantes em situações de
e esquadro. Trabalhar com materiais concretos como geoplano,
ampliação e de redução, com o uso de
ou materiais reaproveitados como caixas de ovos, palitos de
malhas quadriculadas, plano
sorvete, churrasco, canudos e etc. Desenvolver atividades a
cartesiano ou tecnologias digitais.
partir de dobraduras, como o tangram e outros, oportunizando
aos estudantes a investigação, bem como a socialização de suas
percepções e conclusões.
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Geometria

Construção de retas
paralelas e
perpendiculares, fazendo
uso de réguas, esquadros
e softwares

(EF06MA22) Utilizar instrumentos,
como réguas e esquadros, ou
softwares para representações de retas
paralelas e perpendiculares e
construção de quadriláteros, entre
outros.

Geometria

Construção de retas
paralelas e
perpendiculares, fazendo
uso de réguas, esquadros
e softwares

(EF06MA23) Construir algoritmo
para resolver situações passo a passo
(como na construção de dobraduras ou
na indicação de deslocamento de um
objeto no plano segundo pontos de
referência e distâncias fornecidas
etc.).
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Grandezas e
medidas

Grandezas e
medidas

Problemas sobre
medidas envolvendo
grandezas como
comprimento, massa,
tempo, temperatura,
área, capacidade e
volume

(EF06MA24) Resolver e elaborar
problemas que envolvam as grandezas
comprimento, massa, tempo,
temperatura, área (triângulos e
retângulos), capacidade e volume
(sólidos formados por blocos
retangulares), sem uso de fórmulas,
inseridos, sempre que possível, em
contextos oriundos de situações reais
e/ou relacionadas às outras áreas do
conhecimento.

Ângulos: noção, usos e
medida

Identificar no interior da escola os vários ângulos formados
desde o piso até o teto. Explorar ângulo reto, agudo e obtuso a
partir de materiais concretos exemplo, embalagens de
(EF06MA25) Reconhecer a abertura produtos, utilizando instrumentos de desenho geométrico como
do ângulo como grandeza associada às transferidor e compasso. Retomar características de figuras
figuras geométricas.
planas, número de lados, medida dos ângulos entre outros,
proporcionar momentos de atividades em grupo e de
socialização nos quais os estudantes possam socializar os
resultados e percepções sobre a atividade desenvolvida.
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Explorar materiais concretos como, fita métrica, balanças de
presição, termômetro, copo dosador etc. Propor atividades
explorando a altura e massa corporal dos alunos, calcular o
IMC e interrelacionar os componentes matemática e ciências,
discutindo sobre a alimentação saudável e salientando a
aplicabilidade dos conhecimentos matemáticos em outra áreas
do conhecimento. Oportunizar aos alunos que façam a medição
de sua sala de aula, pátio da escola, para calcular, perímetros e
áreas trabalhando em grupos ou de forma individual.

Grandezas e
medidas

Ângulos: noção, usos e
medida

Grandezas e
medidas

Ângulos: noção, usos e
medida

Explorar campo de visão em diversas situações do cotidiano
(EF06MA26) Resolver problemas que como olho humano, radares, câmeras de segurança e nas
câmeras fotográficas. oportunizar aos estudantes a construção
envolvam a noção de ângulo em
de uma câmera escura para exemplificar a ideia de ângulo de
diferentes contextos e em situações
visão. Explorar a história da matemática e como os
reais, como ângulo de visão.
conhecimentos matemáticos se consolidaram. Sistematizar o
conceito de ângulo e como se mede o ângulo utilizando
instrumentos de desenho geométrico como transferidor e
compasso. Disponibilizar figuras e solicitar que, em grupos ou
individualmente, os alunos meçam os ângulos presentes nas
figuras. Desenvolver a construção de ângulos utilizando o
transferidor, régua e a combinação dos modelos de esquadros
("juntando" 60° com 45° dá o ângulo 105°) e classificar os
(EF06MA27) Determinar medidas da
ângulos em agudo, reto e obtuso. Utilizar softwares de
abertura de ângulos, por meio de
geometria dinâmica, quando possível, bem como
transferidor e/ou tecnologias digitais.
demonstrações e animações gráficas utilizando a TV ou data
show.
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Grandezas e
medidas

Grandezas e
medidas

Propor aos estudantes que realizem a planta baixa de espaços
conhecidos por eles (seu quarto, sua casa, a sala de aula, a
escola, entre outros). Desenvolver atividades de pesquisa em
que os alunos possam construir plantas baixas de espaços
representativos de culturas indígenas, como do povo Tabeba,
Pitaguary e Anacé interrelacionando o componente matemática
às práticas histórico-socioculturais dos povos indígenas em
(EF06MA28) Interpretar, descrever e
Plantas baixas e vistas
consonância com a Lei 11.645/2008. Explorar diversas vistas
desenhar plantas baixas simples de
aéreas
de um mesmo objeto, vista superior, frontal e lateral podendo
residências e vistas aéreas.
utilizar a câmera fotográfica do celular e discutir em grupo
com os estudantes sobre as características de cada vista,
fazendo uso de outros recursos tecnológicos como TV e data
show. Utilizar a malha quadriculada e instrumentos de desenho
como régua e esquadro para construir representações. Retomar
os conceitos de medidas padronizadas mm/cm/m, realizando
conversões e revisando as operações com números naturais.
construir quadrado em malha quadriculada, realizar a
ampliação e redução do quadrado original e analisar as
(EF06MA29) Analisar e descrever
características das figuras obtidas, bem como qual a relação
mudanças que ocorrem no perímetro e entre as medidas do quadrado original e o quadrado ampliado,
Perímetro de um
na área de um quadrado ao se
o que pode ser observado em relação à área e ao perímetro da
quadrado como grandeza ampliarem ou reduzirem, igualmente, figura original e a figura ampliada. Retomar elementos já
proporcional à medida
as medidas de seus lados, para
estudados, por exemplo, ângulo, lados, área e perímetro.
do lado
compreender que o perímetro é
Explorar materiais concretos como o Geoplano ou construir
proporcional à medida do lado, o que junto aos educandos reutilizando materiais, como caixas de
não ocorre com a área.
ovos. Utilizar, quando possível, softwares de geometria
dinâmica, no computador ou celular do aluno, bem como
animações gráficas utilizando a TV ou o data show.
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Explorar a ideia de que a certeza é apenas um caso entre
muitos eventos possíveis no contexto da probabilidade.
Cálculo de probabilidade
Mostrar aos alunos que muitos fatos do cotidiano são de
como a razão entre o
natureza aleatória, mas que é possível identificar os possíveis
número de resultados
resultados. Como por exemplo o sorteio da Mega-Sena. Usar
favoráveis e o total de
também como exemplo o cotidiano dos alunos de pessoas que
resultados possíveis em (EF06MA30) Calcular a
eles conhecem que fumam e deixaram de fumar. Explicar que
um espaço amostral
probabilidade de um evento aleatório, elas tem a probabilidade de adquirir após 8 ou 10 anos um
equiprovável
expressando-a por número racional
câncer de pulmão. Outra explicação é um texto contextualizado
Probabilidade e
Cálculo de probabilidade (forma fracionária, decimal e
como este: "Raquel está se arrumando para ir a uma festa, mas
estatística
por meio de muitas
percentual) e comparar esse número
está em dúvida sobre qual destes quatro vestidos usar: azul,
repetições de um
com a probabilidade obtida por meio branco, vermelho ou amarelo. Para combinar, ela tem três
experimento
de experimentos sucessivos.
cintos: preto, laranja e marrom. Há quantas maneiras possíveis
(frequências de
de a garota se vestir? E qual a probabilidade de ela ir à festa
ocorrências e
usando o vestido azul com o cinto laranja?" Para responder à
probabilidade
primeira pergunta, é possível um diagrama de árvore. Ou então
frequentista)
multiplicar o número de vestidos (4) pelo de cintos (3) para
contabilizar o total de combinações possíveis nas condições
estabelecidas (12)
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Leitura e interpretação
de tabelas e gráficos (de
colunas ou barras
Probabilidade e
simples ou múltiplas)
estatística
referentes a variáveis
categóricas e variáveis
numéricas

(EF06MA31) Identificar as variáveis
e suas frequências e os elementos
constitutivos (título, eixos, legendas,
fontes e datas) em diferentes tipos de
gráfico.

Explorar os vários tipos de gráficos com os alunos. Gráficos de
barras, setor, pizza. Ensinar a fazer a leitura de gráficos. Pode
se trabalhar a Planilha Eletrônica. Levar um notebook para a
sala de aula só para mostrar como se constrói um gráfico no
computador. O aluno deverá analisar o conjunto de dados de
uma situação problema e definir qual será o gráfico mais
adequado para construir na planilha eletrônica. Usar o
datashow para mostrar a construção. Utilizar o celular do aluno
para a construção de gráficos, bem como direcionar atividades
de pesquisa que os estudantes podem realizar de maneira
extraclasse, aproveitar textos presentes em sites de notícias que
apresentem gráficos e dados da realidade e do contexto
brasileiro, como desmatamento, economia etc.

Leitura e interpretação
de tabelas e gráficos (de
colunas ou barras
Probabilidade e
simples ou múltiplas)
estatística
referentes a variáveis
categóricas e variáveis
numéricas

(EF06MA32) Interpretar e resolver
situações que envolvam dados de
pesquisas sobre contextos ambientais,
sustentabilidade, trânsito, consumo
responsável, entre outros,
apresentadas pela mídia em tabelas e
em diferentes tipos de gráficos e
redigir textos escritos com o objetivo
de sintetizar conclusões.

Explorar o cotidiano do aluno, pedir que eles tragam recortes
de jornais ou pesquisem na internet sobre dados ambientais,
sustentabilidade, trânsito, consumo responsável entre outros.
Com esses gráficos trazidos pelos alunos, o professor ensinará
a fazer a leitura dos gráficos através de textos, explorar dados
sobre as desigualdades da sociedade brasileira, apresentar para
os estudantes dados do IBGE e discutir com os alunos as
informações, solicitando que eles expressem suas ideias de
forma oral, escrita, em grupo ou individualmente.
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Coleta de dados,
organização e registro
Construção de diferentes
Probabilidade e
tipos de gráficos para
estatística
representá-los e
interpretação das
informações

(EF06MA33) Planejar e coletar dados
de pesquisa referente a práticas sociais
escolhidas pelos alunos e fazer uso de
planilhas eletrônicas para registro,
representação e interpretação das
informações, em tabelas, vários tipos
de gráficos e texto.
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Diferentes tipos de
Probabilidade e representação de
estatística
informações: gráficos e
fluxogramas

(EF06MA34) Interpretar e
desenvolver fluxogramas simples,
identificando as relações entre os
objetos representados (por exemplo,
posição de cidades considerando as
estradas que as unem, hierarquia dos
funcionários de uma empresa etc.).
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Mostrar que o fluxograma tem o objetivo de tornar as coisas
mais claras, demonstrar graficamente como funciona o fluxo e
as tarefas. Visualizar a responsabilidade de cada um e sua
importância no processo. Mostrar aos alunos onde os
fluxogramas são mais usados. (empresas, meio acadêmicos e
pesquisas). Nas empresas para mapear processos de negócios,
entender como acontecem, e em seguida, otimizar esses
processos para que sejam mais eficientes e eficazes, gerando
mais produtividade e melhores resultados para as empresas.

MATEMÁTICA- 7º ANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

Números

Números

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

Elaborar problemas contextualizados em que eles possam
calcular MDC e MMC. Utilizar um fluxograma para esclarecer
(EF07MA01) Resolver e elaborar
bem os divisores de um número. Deixar bem claro que
problemas com números naturais,
números com apenas dois divisores são chamados de “primos”
envolvendo as noções de divisor e de
e que o nº 1 é divisor de todos os números, que o Nº 2 é divisor
Múltiplos e divisores de múltiplo, podendo incluir máximo
de todos os números pares, que os números com mais de dois
um número natural
divisor comum ou mínimo múltiplo
divisores são chamados de números compostos. Elaborar
comum, por meio de estratégias
QUIZ de múltiplos e divisores. Apresentar nesse contexto
diversas, sem a aplicação de
diferentes maneiras de calcular os divisores de um número,
algoritmos.
como a decomposição em fatores primos ou pelo método de
Euclides. Utilizar a tabuada de Pitágoras como recurso.
Utilizar a linguagem do cotidiano do aluno para apresentar,
discutir e defender suas idéias. Proporcionar essa
aprendizagem de porcentagens, acréscimos e decréscimos de
forma que instigue seu desenvolvimento, sua autonomia, sua
(EF07MA02) Resolver e elaborar
criatividade e seu senso crítico. Manusear encartes de lojas e
problemas que envolvam
supermercados para calcular descontos de certos produtos se
Cálculo de porcentagens porcentagens, como os que lidam com
comprados à vista e/ ou acréscimos se comprado a prazo.
e de acréscimos e
acréscimos e decréscimos simples,
Realizar cálculos mentais de porcentagem, bem como a
decréscimos simples
utilizando estratégias pessoais, cálculo
calculadora do celular. Refletir sobre problemas
mental e calculadora, no contexto de
contextualizados antes de iniciar os cálculos, para analisar se
educação financeira, entre outros.
dá para responder mentalmente. Trabalhar questões do
cotidiano como impostos e taxas, recolhimento da previdência
social, imposto de renda, IPVA entre outros, reforçando a ideia
da Educação Financeira.
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Números

Números

Números inteiros: usos,
história, ordenação,
associação com pontos
da reta numérica e
operações

Números inteiros: usos,
história, ordenação,
associação com pontos
da reta numérica e
operações

(EF07MA03) Comparar e ordenar
números inteiros em diferentes
contextos, incluindo o histórico,
associá-los a pontos da reta numérica
e utilizá-los em situações que
envolvam adição e subtração.

Falar sobre a origem dos números inteiros. Explicar o porquê
da criação desses números, solicitar que os estudantes realizem
pesquisas. Fixar o conceito de comparação de números
inteiros, reforçando a ideia de maior, menor, e igual, utilizando
os sinais de <, >, ≤, ≥ e =. Representar números inteiros na reta
numérica. Realizar adição e subtração com números inteiros
envolvendo situações do cotidiano. Ex: Variação da
temperatura do início do dia para o final do dia, explorando
diversas regiões do país, operações bancárias, operações de
com cartão de crédito, a ideia de profundidade, subsolo etc.

(EF07MA04) Resolver e elaborar
problemas que envolvam operações
com números inteiros.

Proporcionar aos alunos situações vivenciadas em casa, na
escola ou na comunidade em que vivem para resolver situações
problemas usando as quatro operações envolvendo os números
inteiros. Usar tabelas com números (+) e (-) e operações
bancárias; apresentar aos alunos palavras utilizadas em
contexto econômico: Crédito/ Saldo/ Débito/ Saque/ Depósito.
Reforçar a ideia dos números simétricos e módulo de um
número Inteiro. Trabalhar com Jogos e/ ou outras atividades
lúdicas que possibilitem revisar e consolidar as operações com
os números inteiros, propor que os estudantes desenvolvam,
em grupo, atividades que abordem as operações com os
números inteiros e socializar as atividades com a turma.
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Números

Números

Fração e seus
(EF07MA05) Resolver um mesmo
significados: como parte
problema utilizando diferentes
de inteiros, resultado da
algoritmos.
divisão, razão e operador

Promover desafios para que os alunos possam desenvolver
soluções com responsabilidade e compromisso, utilizando a
criatividade e a capacidade de trabalhar em grupo para resolver
problemas. Utilizar recursos diversificados como vídeos e ou
pesquisas proporcionando a socialização e discussão com a
turma. Propor situações-problema que despertem a curiosidade
e possibilitem a interpretação e reflexão dos alunos. Discutir as
possíveis soluções de um problema, identificando as diversas
estratégias utilizadas pelos estudantes. Praticar problemas com
as operações com os números inteiros (+, -, . e :). Apresentar
(EF07MA06) Reconhecer que as
Fração e seus
aos alunos como criar um fluxograma, para resolver
resoluções de um grupo de problemas
significados: como parte
determinados problemas, discutir outras estratégias para a
que têm a mesma estrutura podem ser
de inteiros, resultado da
resolução de problemas.
obtidas utilizando os mesmos
divisão, razão e operador
procedimentos.
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Números

Fração e seus
(EF07MA07) Representar por meio
significados: como parte
de um fluxograma os passos utilizados
de inteiros, resultado da
para resolver um grupo de problemas.
divisão, razão e operador

Números

Revisar o conceito de fração reforçando a ideia de parte/todo,
bem como outras ideias, razão, porcentagem, operador e
resultado da divisão. Utilizar materiais manipulativos e
Fração e seus
(EF07MA08) Comparar e ordenar
recursos digitais como TV e datashow para fazer
significados: como parte frações associadas às ideias de partes demonstrações, propor situações problema envolvendo o
de inteiros, resultado da de inteiros, resultado da divisão, razão cotidiano do aluno, localizar números racionais na reta
divisão, razão e operador e operador.
numérica, na forma decimal e fracionária, reforçar a ideia de
fração equivalente, número misto e a forma irredutível de uma
fração. Propor atividades lúdicas como jogos para revisar e
consolidar conceitos relacionados à ideia de fração.
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Números

(EF07MA09) Utilizar, na resolução de
problemas, a associação entre razão e
Fração e seus
fração, como a fração 2/3 para
significados: como parte
expressar a razão de duas partes de
de inteiros, resultado da
uma grandeza para três partes da
divisão, razão e operador
mesma ou três partes de outra
grandeza.

Números

Números racionais na
representação fracionária
e na decimal: usos,
ordenação e associação
com pontos da reta
numérica e operações

(EF07MA10) Comparar e ordenar
números racionais em diferentes
contextos e associá-los a pontos da
reta numérica.
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Números

Números racionais na
representação fracionária
e na decimal: usos,
ordenação e associação
com pontos da reta
numérica e operações

Números

Partir de situações-problema contextualizadas que envolvam as
operações com os números racionais, debater e discutir com os
Números racionais na
estudantes as diversas estratégias para a resolução de um
representação fracionária
mesmo problema, refletindo sobre as propriedades das opeções
(EF07MA12) Resolver e elaborar
e na decimal: usos,
como os números racionais, revisando e consolidando os
problemas que envolvam as operações
ordenação e associação
conceitos, revisar as operações de soma e subtração de frações
com números racionais.
com pontos da reta
com denominadores diferentes e multiplicação e divisão de
numérica e operações
frações (reforçando a simplificação de frações e propriedades
como cancelamento) a partir de diferentes estratégias e
recursos como jogos, vídeos, material manipulativo etc.

(EF07MA11) Compreender e utilizar
a multiplicação e a divisão de
números racionais, a relação entre elas
e suas propriedades operatórias.
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Ampliar a ideia de operação inversa, multiplicação e divisão,
consolidar as propriedades das operações de divisão e
multiplicação com os números racionais, na forma decimal e
fracionária.

Álgebra

Álgebra

Linguagem algébrica:
variável e incógnita

Linguagem algébrica:
variável e incógnita

(EF07MA13) Compreender a ideia de
variável, representada por letra ou
símbolo, para expressar relação entre
duas grandezas, diferenciando-a da
ideia de incógnita.

explorar a ideia de variável no cotidiano como, preço a ser
pago por pães na padaria, abastecimento de combustível,
multas de cartão de crédito e/ ou contas de internet entre outros
exemplos que possibilitem o estudante identificar as variáveis e
suas relações em uma situação-problema.

(EF07MA14) Classificar sequências
em recursivas e não recursivas,
reconhecendo que o conceito de
recursão está presente não apenas na
matemática, mas também nas artes e
na literatura.

Possibilitar ao educando a exploração, discutir sobre o conceito
de recursão a partir de pesquisas direcionadas para os
estudantes, propor atividades com sequências recursivas ou
não, oportunizando o trabalho individual e em grupo, retormar
conceitos sobre múltiplos e divisores revisando conteúdos já
estudados associando às sequências. Propor situações em que
os alunos possam apresentar desafios para os colegas
trabalhando em grupo e dialogando a respeito dos conceitos
estudados.
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Álgebra

Linguagem algébrica:
variável e incógnita

Álgebra

Equivalência de
expressões algébricas:
identificação da
regularidade de uma
sequência numérica

(EF07MA15) Utilizar a simbologia
algébrica para expressar regularidades
Intrarrelacionar os conceitos de simbologia algébrica aos
encontradas em sequências numéricas.
conceitos de área, perímetro e volume oportunizando aos
estudantes revisar, bem como consolidar conceitos de
geometria. Indentificar junto aos estudantes nos termos
algébricos a parte literal (letras) e coefiente numérico
(números), bem como o valor numérico de uma expressão
algébrica. Propor situações-problema que oportunizem aos
estudantes identifcar e fazer generalizações, realizando
representações a partir de simbologia algébrica. Trabalhar o
(EF07MA16) Reconhecer se duas
fluxograma como estratégia para obter n possibilidades para
expressões algébricas obtidas para
uma sequência numérica.
descrever a regularidade de uma
mesma sequência numérica são ou
não equivalentes.
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(EF07MA17) Resolver e elaborar
problemas que envolvam variação de
proporcionalidade direta e de
proporcionalidade inversa entre duas
grandezas, utilizando sentença
algébrica para expressar a relação
entre elas.

Álgebra

Problemas envolvendo
grandezas diretamente
proporcionais e
grandezas inversamente
proporcionais

Álgebra

(EF07MA18) Resolver e elaborar
problemas que possam ser
Equações polinomiais do representados por equações
1º grau
polinomiais de 1º grau, redutíveis à
forma ax + b = c, fazendo uso das
propriedades da igualdade.
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Porpor situações contextualizadas que oportunizem aos
estudantes identificar situações de proporcionalidade direta e
proporcionalidade inversa, apresentar diversas estratégias para
a resolução de problemas, como "regra de três", fluxograma e
etc. Revisar a ideia de fração, bem como operações com os
frações, trabalhar com as medidas padronizadas como
m/cm/mm; l/ml etc. conceito de escala entre outros.

Identificar os elementos que compõe uma equação, trabalhar
com os estudantes a ideia de igualdade e equilíbrio. Propor
situações problema que possam ser representadas na forma ax
+ b = c, dialogando com os estudantes a resolução e as
estratégias, representar as estratégias para a solução de uma
equação, bem como as estratégias para representar um
problema na forma ax + b = c a partir de fluxograma.

Geometria

Geometria

Transformações
geométricas de
polígonos no plano
cartesiano: multiplicação
das coordenadas por um
número inteiro e
obtenção de simétricos
em relação aos eixos e à
origem

(EF07MA19) Realizar transformações
de polígonos representados no plano
cartesiano, decorrentes da
multiplicação das coordenadas de seus
vértices por um número inteiro.

Transformações
geométricas de
polígonos no plano
cartesiano: multiplicação
das coordenadas por um
número inteiro e
obtenção de simétricos
em relação aos eixos e à
origem

(EF07MA20) Reconhecer e
representar, no plano cartesiano, o
simétrico de figuras em relação aos
eixos e à origem.
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Fixar bem o que é um vértice de um polígono, se possível, com
material concreto. Novamente, mostrar um plano cartesiano e
os 4 quadrantes. Regra dos sinais. A folha quadriculada, régua
e atividades impressas, serão indispensáveis. Explorar a
multiplicação das coordenadas dos vértices de um polígono por
um número inteiro. Obter um polígono simétrico em relação
ao eixo e a origem.

Geometria

Geometria

Simetrias de translação,
rotação e reflexão

A circunferência como
lugar geométrico

Explorar com os alunos o que são figuras simétricas, utilizando
exemplos do cotidiano, presentes em obras de Arte, elementos
(EF07MA21) Reconhecer e construir
arquitetônicos e outros, identificar os movimentos de rotação,
figuras obtidas por simetrias de
translação e reflexão. Explicar que simetria é a preservação e
translação, rotação e reflexão, usando
configuração através de um ponto, uma reta e um plano, como
instrumentos de desenho ou softwares
exemplo que a reflexão ocorre através de uma reta chamada
de geometria dinâmica e vincular esse
eixo de simetria e que o ponto original e seu correspondente na
estudo a representações planas de
reflexão têm a mesma distância em relação ao eixo.
obras de arte, elementos
Reconhecer a aplicação de simetrias de translação, rotação e
arquitetônicos, entre outros.
reflexão. Utilizar malha quadriculada e materiais de desenho
como régua, transferidor e compasso.

(EF07MA22) Construir
circunferências, utilizando compasso,
reconhecê-las como lugar geométrico
e utilizá-las para fazer composições
artísticas e resolver problemas que
envolvam objetos equidistantes.

373

Trabalhar a circunferência, seu centro, comprimento, raio e
diâmetro. Identificar pela escola elementos que tenham
formato de uma circunferência. Usar materiais concretos como
copos descartáveis, barbantes, além do material de desenho
como compasso, régua e esquadro e materiais de medida como
trena e metro, bem como a calculadora. Solicitar aos alunos
que em casa, procurem objetos que têm o formato de
circunferência identifiquem o centro e meçam o raio e depois
calculem o diâmetro.

Geometria

Geometria

Relações entre os
ângulos formados por
retas paralelas
intersectadas por uma
transversal

Triângulos: construção,
condição de existência e
soma das medidas dos
ângulos internos

(EF07MA23) Verificar relações entre
os ângulos formados por retas
paralelas cortadas por uma
transversal, com e sem uso de
softwares de geometria dinâmica.

Explicar para os alunos o que são retas paralelas e o que é reta
transversal. Mostrar na lousa retas paralelas cortadas por uma
transversal e nomear os oito ângulos formados pelas retas.
Utilizar atividades lúdicas como quiz em grupo, ou outras
atividades que possam despertar a curiosidade dos educandos.
Utilizar materiais de desenho como régua, transferidor e
esquadro e realizar as medições e verificações a respeito dos
angulos formados por retas paralelas cortadas por uma
transversal e suas propriedades.

(EF07MA24) Construir triângulos,
usando régua e compasso, reconhecer
a condição de existência do triângulo
quanto à medida dos lados e verificar
que a soma das medidas dos ângulos
internos de um triângulo é 180°.

Construir com os alunos triângulos usando régua e compasso e
explorar a condição de existência de um triângulo, enfatizar
que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é
180°, utilizando materiais concretos como dobraduras, usar
palitos de vários tamanhos para construção de triângulos
oportunizando a verificação que algumas medidas não fecham
o triângulo. Observar a cobertura da quadra, como os vários
triângulos formados foram se encaixando, se possível
conversar com um arquiteto. Ensinar aos alunos a fazer
abertura no compasso, de acordo com os cm dados. Dar três
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Geometria

(EF07MA25) Reconhecer a rigidez
Triângulos: construção, geométrica dos triângulos e suas
condição de existência e aplicações, como na construção de
soma das medidas dos
estruturas arquitetônicas (telhados,
ângulos internos
estruturas metálicas e outras) ou nas
artes plásticas.

Geometria

(EF07MA26) Descrever, por escrito e
Triângulos: construção,
por meio de um fluxograma, um
condição de existência e
algoritmo para a construção de um
soma das medidas dos
triângulo qualquer, conhecidas as
ângulos internos
medidas dos três lados.
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medidas em cm, para que os alunos tentem desenhar um
triângulo. Exemplo: 3cm, 6cm e 11 cm e perguntá-los por que
não foi possível desenhar esse triângulo com as medidas dadas,
dessa forma enfatizar que se a medida do lado maior for igual
ou maior que a soma dos outros dois não é possível montar o
triângulo. Identificar a construção de um triângulo qualquer,
descrevendo suas etapas por meio de um fluxograma. Desenhar
o fluxograma na lousa com todas as etapas ou apresentar em
slides.

Geometria

Polígonos regulares:
quadrado e triângulo
equilátero

Geometria

Polígonos regulares:
quadrado e triângulo
equilátero

(EF07MA27) Calcular medidas de
ângulos internos de polígonos
regulares, sem o uso de fórmulas, e
estabelecer relações entre ângulos
internos e externos de polígonos,
preferencialmente vinculadas à
construção de mosaicos e de
ladrilhamentos.

Construir mosaicos utilizando a malha quadriculada e trabalhar
como os estudantes a medida dos ângulos internos. Determinar
a medida dos ângulos internos de um polígono regular
decompondo o em triângulos. Apresentar placas de trânsito que
tem formas de polígonos regulares e identificar a medida dos
ângulos internos. Traçar diagonais de um pentágono
escolhendo um vértice qualquer para que o aluno perceba que o
número de diagonais é igual ao número de lados, lembrar que
essa propriedade não é válida para os outros polígonos.
Preencher quadros com o nome do polígono, nº de lados, nº de
(EF07MA28) Descrever, por escrito e triângulos desse polígono, soma dos ângulos internos e medida
por meio de um fluxograma, um
de cada ângulo interno. Apresentar a fórmula para calcular a
algoritmo para a construção de um
soma dos ângulos internos de polígono regular. Desenhar o
polígono regular (como quadrado e
fluxograma na lousa com todas as etapas ou apresentar em
triângulo equilátero), conhecida a
slides.
medida de seu lado.
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Grandezas e
medidas

Problemas envolvendo
medições

Utilizar unidades de medidas de tempo, velocidade e volume
em situações relacionadas ao lixo. Trabalhar a reciclagem do
lixo. Calcular o tempo gasto em atividades diárias como:
(EF07MA29) Resolver e elaborar
(banhos, atividade física, hora de sono etc.). Usar metragem de
problemas que envolvam medidas de
cortinas, toalhas de mesa, tecidos, ruas etc. usando grandezas.
grandezas inseridos em contextos
Observar, interpretar, relacionar e aplicar o conhecimento das
oriundos de situações cotidianas ou de
unidades de medidas de distância com unidades de medida de
outras áreas do conhecimento,
tempo e o transporte de lixo. Compreender e relacionar
reconhecendo que toda medida
as diferentes unidades de medida de distância, tempo, massa,
empírica é aproximada.
velocidade e volume na resolução de problemas cotidianos.
Montar um jogo das cores com os recipientes do lixo e
unidades de medida.

Grandezas e
medidas

Cálculo de volume de
blocos retangulares,
utilizando unidades de
medida convencionais
mais usuais

(EF07MA30) Resolver e elaborar
problemas de cálculo de medida do
volume de blocos retangulares,
envolvendo as unidades usuais (metro
cúbico, decímetro cúbico e centímetro
cúbico).
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Definir volume como espaço ocupado por um corpo ou a
capacidade que ele tem de comportar alguma substância.
Mostrar figuras espaciais como: cubo, paralelepípedo, cone,
pirâmide, prismas, entre outras. Enfatizar bem que a
capacidade de um corpo é calculada através da multiplicação
entre a área da base e a sua altura. Resolver problemas
contextuados do cotidiano do aluno.

Grandezas e
medidas

Grandezas e
medidas

Equivalência de área de
figuras planas: cálculo
de áreas de figuras que
podem ser decompostas
por outras, cujas áreas
podem ser facilmente
determinadas como
triângulos e
quadriláteros

(EF07MA31) Estabelecer expressões
de cálculo de área de triângulos e de
quadriláteros.

Equivalência de área de
figuras planas: cálculo
de áreas de figuras que
podem ser decompostas
por outras, cujas áreas
podem ser facilmente
determinadas como
triângulos e
quadriláteros

(EF07MA32) Resolver e elaborar
problemas de cálculo de medida de
área de figuras planas que podem ser
decompostas por quadrados,
retângulos e/ou triângulos, utilizando
a equivalência entre áreas.
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Analisar a importância das decomposições de figuras planas
no cálculo de medidas de superfície e área. Relembrar nome de
polígonos e áreas. Usar o tangran. Rever conceito de razão e
proporção. Fixar uma tabela na sala de aula com a fórmula da
área das principais figuras geométricas. Usar vídeo-aula para
mostrar a decomposição de um polígono.

Grandezas e
medidas

Mostrar aos alunos que vão para a escola de bicicleta o centro,
(EF07MA33) Estabelecer o número π o raio e o diâmetro de uma circunferência. Conhecer o número
como a razão entre a medida de uma e calcular o comprimento ou o perímetro de uma
Medida do comprimento
circunferência e seu diâmetro, para
circunferência. Usar o compasso e régua para desenhar
da circunferência
compreender e resolver problemas,
circunferências de diferentes tamanhos. Solicitar dos alunos
inclusive os de natureza histórica.
que observem em suas casas objetos que tem forma circular e
calculem o comprimento.

Explicar aos alunos que probabilidade é a chance de
ocorrências de experimentos a ser calculada. E que
Experimentos aleatórios:
(EF07MA34) Planejar e realizar
experimento aleatório é qualquer experiência cujo resultado
espaço amostral e
experimentos aleatórios ou simulações não seja conhecido. Brincar com uma moeda de cara ou coroa,
Probabilidade e estimativa de
que envolvem cálculo de
para explicar a probabilidade de ser 50% cara ou 50% coroa.
estatística
probabilidade por meio
probabilidades ou estimativas por
Jogar a moeda de 5 a 6 vezes e fazer as anotações. Fazer
de frequência de
meio de frequência de ocorrências.
experimentos com dados e estimativos para um determinado
ocorrências
resultado. Calcular e estimar as probabilidades a partir da
análise da freqüência de ocorrências de eventos aleatórios.
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Estatística: média e
Probabilidade e
amplitude de um
estatística
conjunto de dados

(EF07MA35) Compreender, em
contextos significativos, o significado
de média estatística como indicador
da tendência de uma pesquisa,
calcular seu valor e relacioná-lo,
intuitivamente, com a amplitude do
conjunto de dados.

Pesquisa amostral e
pesquisa censitária
Planejamento de
Probabilidade e pesquisa, coleta e
estatística
organização dos dados,
construção de tabelas e
gráficos e interpretação
das informações

(EF07MA36) Planejar e realizar
pesquisa envolvendo tema da
realidade social, identificando a
necessidade de ser censitária ou de
usar amostra, e interpretar os dados
para comunicá-los por meio de
relatório escrito, tabelas e gráficos,
com o apoio de planilhas eletrônicas.
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Usar a nota dos alunos para explicar média aritmética. Realizar problemas
usando o cotidiano dos alunos, tipo: Em média, você gasta quanto de celular po
mês? Fazer a média da conta de energia da residência do aluno, nos últimos 6
meses.

Gráficos de setores:
interpretação,
Probabilidade e
pertinência e construção
estatística
para representar
conjunto de dados

(EF07MA37) Interpretar e analisar
dados apresentados em gráfico de
setores divulgados pela mídia e
compreender quando é possível ou
conveniente sua utilização.
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MATEMÁTICA- 8º ANO
UNIDADE
TEMÁTICA

Números

Números

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

Escrever prêmios de loteria em notação científica. EX:
2.000.000 = 2 X .
Expressar quantidades numéricas
com muitos algarismos usando a notação científica. Descobrir
a notação científica como forma de representação numérica.
(EF08MA01) Efetuar cálculos com
Relembrar potência de base 10 com expoente inteiro positivo.
potências de expoentes inteiros e
Explorar e aplicar cálculos com potências de expoente negativo
Notação científica
aplicar esse conhecimento na
para representar números em notação científica. Representar
representação de números em notação unidades de informática Byte, Quilobyte, Megabyte, Gigabyte
científica.
e Terabyte. Utilizar a História da matemática para apresentar o
conceito de notação científica e de onde partiu a necessidade
para o seu desenvolvimento: Arquimedes sobre a quantidade
de grãos de areia representado por uma potência de base 10.
Explorar o conceito de potenciação como produto de dois ou
mais fatores iguais.
Representar a potenciação com expoentes fracionários sob a
forma de radiciação. Resolver e elaborar problemas usando a
relação entre potenciação e radiciação, para representar uma
raiz como potência de expoente fracionário. Representar a
(EF08MA02) Resolver e elaborar
potenciação com expoentes fracionários sob a forma de
problemas usando a relação entre
radiciação. Transformar potências com expoentes fracionários
Potenciação e radiciação potenciação e radiciação, para
em radicais e vice-versa. Rever números quadrados perfeitos e
representar uma raiz como potência de
raiz cúbica, trabalhar a decomposição de um número em
expoente fracionário.
fatores primos. Calcular área do quadrado, pode ser da sala de
aula, do seu quarto, quintal etc. Utilizar atividades lúdicas
como dominó das potencias e raízes, quadrados mágicos com
raízes e outras.
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Números

Números

O princípio
multiplicativo da
contagem

Porcentagens

(EF08MA03) Resolver e elaborar
problemas de contagem cuja
resolução envolva a aplicação do
princípio multiplicativo.

Elaborar e resolver problemas de contagem com restrições ou
sem restrições. Resolver problemas de contagem com
restrições ou sem restrições elaboradas pelos estudantes,
usando diagramas, tabelas ou princípio multiplicativo. Debater
com os alunos a respeito dos trabalhos que são feitos em linha
de produção. Trabalhar combinações e possibilidades. Utilizar
o diagrama de árvores para apresentar possibilidades. Resolver
situações envolvendo análise combinatória e/ ou probabilidade.

(EF08MA04) Resolver e elaborar
problemas, envolvendo cálculo de
porcentagens, incluindo o uso de
tecnologias digitais.

Retomar o conceito de porcentagens e solicitar exemplos do
cotidiano. Usar encartes de farmácias, supermercados e lojas
para determinar acréscimos ou descontos. Representar frações
na forma percentual. Comentar com os alunos porque a
porcentagem aparece com bastante frequência em pesquisas de
opinião e análises de pesquisas realizadas. Elaborar problema
envolvendo o cálculo de porcentagem crescente e decrescente.
Criar enunciados de forma que seja necessário utilizar um
aumento ou uma diminuição percentual, utilizando quando
possível as tecnologias digitais. Definir os dados de um
problema de acordo com a realidade do aluno. Por exemplo:
4,99 pode ser arredondado para 5,00 reais. Usar porcentagens
que podem ser resolvidas através de cálculos mentais como
5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75%, etc.
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Números

Álgebra

Dízimas periódicas:
fração geratriz

Valor numérico de
expressões algébricas

(EF08MA05) Reconhecer e utilizar
procedimentos para a obtenção de
uma fração geratriz para uma dízima
periódica.

Explicar aos alunos o que é uma dízima periódica e uma fração
geratriz. Ensinar os alunos a encontrar a fração geratriz de uma
dízima periódica simples e composta. Obter a fração geratriz
de dízimas periódicas simples e compostas. Explicar o que é
um período de uma dízima. Explorar diversas formas de
resolução transformando dízimas periódicas em frações
geratrizes. Usar a calculadora do celular como recurso didático
e se possível vídeo aula. Representar os números racionais na
forma decimal.

(EF08MA06) Resolver e elaborar
problemas que envolvam cálculo do
valor numérico de expressões
algébricas, utilizando as propriedades
das operações.

Explicar aos alunos que expressões algébricas são expressões
matemáticas que apresentam números, letras e operações, as
expressões desse tipo são usadas com frequência em fórmulas
e equações, as letras que aparecem em uma expressão algébrica
são chamadas de variáveis e representam um valor
desconhecido, os números escritos com as letras são chamados
de coeficientes e deverão ser multiplicados pelos valores
atribuídos às letras. Compreender o conceito de valor numérico
de uma expressão algébrica. Resolver e elaborar problemas que
envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas,
utilizando as propriedades das operações. Explorar a
linguagem matemática em situações problema que possam ser
representadas por expressões algébricas e relacionar expressões
numéricas e expressões algébricas. Calcular o valor numérico
de uma expressão algébrica, envolvendo conhecimentos
algébricos e geométricos. Trabalhar área e perímetro de figuras
geométricas.
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Revisar e definir o que é uma equação linear. Equação de uma
mais variável na qual cada variável sempre tem expoente igual
a 1. Ex: 3x = 5 / 2x + y = 0. Ela é chamada assim, porque seu
gráfico é uma reta. Reconhecer e Explorar a representação das
relações lineares no Plano Cartesiano. Mostrar no plano
cartesiano que na linha vertical fica as ordenadas (Y) e na linha
horizontal fica o eixo das abscissas (X). Ensinar aos alunos a
calcular os pares ordenados. Fazer a representação gráfica de
uma equação linear, quando possível utilizar as tecnologias
digitais. Criar tabelas para colocar os valores de X, depois
(EF08MA08) Resolver e elaborar
descobrir os valores de Y. Usar a malha quadriculada para
problemas relacionados ao seu
representar o Plano Cartesiano. Verificar se pares ordenados
contexto próximo, que possam ser
dados, validam as igualdades na equação dada. Localizar e
representados por sistemas de
escrever pares ordenados em um gráfico. Fazer atividades
equações de 1º grau com duas
impressas e em duplas. Usar dados do cotidiano para fazer
incógnitas e interpretá-los, utilizando,
gráficos
inclusive, o plano cartesiano como
recurso.

Álgebra

Associação de uma
(EF08MA07) Associar uma equação
equação linear de 1º grau
linear de 1º grau com duas incógnitas
a uma reta no plano
a uma reta no plano cartesiano.
cartesiano

Álgebra

Sistema de equações
polinomiais de 1º grau:
resolução algébrica e
representação no plano
cartesiano
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Álgebra

Equação polinomial de
2º grau do tipo ax2 = b

Álgebra

Sequências recursivas e
não recursivas

Diferenciar o que é uma equação polinomial do 1º grau e do 2º
grau. Trabalhar com os alunos o que é uma incógnita de uma
equação. Representar e resolver situações problema na forma
(EF08MA09) Resolver e elaborar,
ax² = b. Trabalhar com os estudantes a ideia de operação
com e sem uso de tecnologias,
inversa e compreender a potência ao quadrado como inverso da
problemas que possam ser
raiz quadrada e vice-versa. Utilizar as tecnologias digitais,
representados por equações
levar data show para sala de aula e mostrar o GeoGebra para
polinomiais de 2º grau do tipo ax2 =
obter a solução exata e a solução aproximada para esse tipo de
b.
equação incompleta. Ensinar os alunos a usar o GeoGebra
utilizando o celular ou o computador, quando possível (Passo a
passo no livro Matemática Essencial pág. 291).
Identificar regularidades em sequências não recursivas.
Expressar através de sentença matemática um termo qualquer
na continuidade de uma sequência, identificando sua não
recursividade. Trabalhar sequências numéricas. Relembrar o
conceito de múltiplos e sequências, bem como a operação
inversa da multiplicação e divisão. Exemplificar o conteúdo
(EF08MA10) Identificar a
através de uma atividade tipo esta: “O número 198 pertence à
regularidade de uma sequência
sequência dos múltiplos de 22?” Explique aos alunos que
numérica ou figural não recursiva e
divida 198 por 22, se a divisão for exata, o número pertence a
construir um algoritmo por meio de
sequência. Utilizar fluxograma para a resolução de problemas
um fluxograma que permita indicar os
envolvendo sequências não recursivas. Utilizar as tecnologias
números ou as figuras seguintes.
digitais, como Datashow, TV e outros para apresentar as
atividades para os estudantes. Descrever por escrito os passos
para a formação de sequências não recursivas, exemplo: os 5
primeiros números naturais múltiplos de 9, que não sejam
múltiplos de 6, em seguida determinar um termo geral para
essa sequência.
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Álgebra

Álgebra

Sequências recursivas e
não recursivas

Expressar por meio de um fluxograma a construção de uma
sequência. Investigar regularidades em sequências recursivas.
Explicar que sequência recursiva é aquela que quando um
(EF08MA11) Identificar a
determinado termo pode ser calculado em função de termos
regularidade de uma sequência
antecessores. Obter o próximo termo de uma sequência. Ex: (5,
numérica recursiva e construir um
9, 13, 17...). Fixar bem que sequência não recursiva, não
algoritmo por meio de um fluxograma dependem de termos anteriores para determinarmos o próximo
que permita indicar os números
termo pode-se determinar o valor de um elemento da sequência
seguintes.
apenas pela sua posição. Ex: ( 7, 14, 21, 28...) Observar a
sequência figurais, exemplo: a sequência formada por 3 figuras
construídas por quadrados geometricamente iguais e descobrir
a regularidade da sequência.

Variação de grandezas:
diretamente
proporcionais,
inversamente
proporcionais ou não
proporcionais

Retomar o conceito de proporcionalidade. Explicar que para
que duas grandezas sejam diretamente proporcionais,
(EF08MA12) Identificar a natureza da
aumentando-se o valor de uma delas a outra também aumenta
variação de duas grandezas,
na mesma proporção, ou seja, quando uma dobra, a outra
diretamente, inversamente
também dobra. Diferenciar e resolver problemas que envolvam
proporcionais ou não proporcionais,
grandezas diretamente proporcionais, inversamente
expressando a relação existente por
proporcionais e não proporcionais. Revisar multiplicação e
meio de sentença algébrica e
divisão envolvendo números racionais. Elaborar problemas
representá-la no plano cartesiano.
contextualizados do cotidiano do aluno, exemplo: a caloria dos
alimentos. Trabalhar perímetro e área de figuras geométricas.
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Álgebra

Geometria

Variação de grandezas:
diretamente
proporcionais,
inversamente
proporcionais ou não
proporcionais

Congruência de
triângulos e
demonstrações de
propriedades de
quadriláteros

(EF08MA13) Resolver e elaborar
problemas que envolvam grandezas
diretamente ou inversamente
proporcionais, por meio de estratégias
variadas.

(EF08MA14) Demonstrar
propriedades de quadriláteros por
meio da identificação da congruência
de triângulos.
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Definir grandezas inversamente proporcionais. Representar a
solução de problemas utilizando gráficos no plano cartesiano e
outras estratégias.

Identificar os elementos de um triângulo e trabalhar a
linguagem matemática com os estudantes para que eles
identifiquem elementos das figuras planas, segmentos de retas,
lados, vértices, ângulos etc. Definir o que são quadriláteros.
Analisar construções de triângulos para determinar conjunto de
informações que determinam um único triângulo. Construir
triângulos a partir de informações utilizando instrumentos
geométricos: régua, transferidor, compasso e esquadro. Fixar
bem para os alunos, que para se construir um triângulo não
podemos utilizar qualquer medida, tem que seguir a condição
de existência: A soma da medida dos lados menores tem que
ser maior que a medida maior. Explicar o que são figuras
congruentes. Analisar a quantidade de possibilidades de
construções para cada conjunto de informações fornecidas.
Desenvolver critérios de congruência de triângulos e conhecer
suas propriedades.

Geometria

Geometria

Construções
geométricas: ângulos de
90°, 60°, 45° e 30° e
polígonos regulares

Definir para os alunos mediatriz e bissetriz. Construir com os
estudantes polígonos e trabalhar como encontrar a bissetriz de
um ângulo e traçar segmentos de reta e mostrar a mediatriz e
(EF08MA15) Construir, utilizando
mediana, utilizando os materiais de desenho geométrico: régua,
instrumentos de desenho ou softwares
compasso, transferidor e esquadro, identificando também os
de geometria dinâmica, mediatriz,
ângulos notáveis. Utilizar atividades práticas como dobraduras
bissetriz, ângulos de 90°, 60°, 45° e
destacando ângulos, mediatriz e bissetriz e atividades
30° e polígonos regulares.
impressas para revisão e consolidação dos conteúdos. Calcular
o valor de x do ângulo que falta em um triângulo. Revisar
subtração com reserva.

Construções
geométricas: ângulos de
90°, 60°, 45° e 30° e
polígonos regulares

(EF08MA16) Descrever, por escrito e
por meio de um fluxograma, um
algoritmo para a construção de um
hexágono regular de qualquer área, a
partir da medida do ângulo central e
da utilização de esquadros e
compasso.
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Construir um hexágono regular a partir da medida do ângulo
central utilizando um fluxograma. Utilizar régua e compasso
para construção de hexágono. Definir o que é um polígono
inscrito em uma circunferência. Explicar aos alunos que para
calcular o valor do ângulo central, basta dividir o ângulo total
(360º) pelo número de lados do polígono. Determinar o ângulo
central de um hexágono inscrito numa circunferência. Utilizar
o conceito de bissetriz de um ângulo e mediatriz de um
segmento para resolver problemas. Utilizar recursos práticos

como tabuleiro de dama e pedir que os alunos organizem as
peças para que eles observem a distância entre as pedras.

Geometria

Geometria

Mediatriz e bissetriz
como lugares
geométricos: construção
e problemas

(EF08MA17) Aplicar os conceitos de
mediatriz e bissetriz como lugares
geométricos na resolução de
problemas.

Transformações
geométricas: simetrias
de translação, reflexão e
rotação

Explorar transformações geométricas no plano junto aos
estudantes utilizando malha quadriculada e materiais de
desenho geométrico como régua, esquadro e transferidor.
Utilizar, quando possível, softwares de geometria dinâmica a
partir do computador ou celular do aluno, propondo atividades
que possam ser realizadas em grupo ou individualmente.
Identificar padrões em objetos do cotidiano, como rendas de
(EF08MA18) Reconhecer e construir bilros relacionando esses padrões às transformações
figuras obtidas por composições de
geométricas (referências disponíveis em – Geometria e
transformações geométricas
simetria nas rendas de bilro: contribuições para a matemática
(translação, reflexão e rotação), com o escolar. SANTOS, M. J. C. NATAL, RN, 2012:
uso de instrumentos de desenho ou de <http://www.ppged.ufrn.br/arquivos/teses_dissertacoes/teses%
softwares de geometria dinâmica.
20%202012/MARIA%20JOSE%20COSTA%20DOS%20SANT
OS%20-%20PROVISORIA.pdf>; A construção do conceito de
simetria: contribuições da matemática e cultura e das
atividades didáticas. Soares Júnior, J. L.; Santos, M. J. C.
Fortaleza, CE, 2018:
<http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/35679>). Refletir e
identificar com os estudantes onde podemos ver exemplos de
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transformações geométricas no cotidiano como, obras de arte,
mosaicos, ladrilhos e pisos e outros.

Grandezas e
medidas

Área de figuras planas
Área do círculo e
comprimento de sua
circunferência

Formular problemas que envolvam medidas de área de figuras
geométricas (quadriláteros, triângulos e círculos) exemplo:
(EF08MA19) Resolver e elaborar
problemas que envolvam área de terrenos, área para o plantio,
problemas que envolvam medidas de área do pátio escolar etc. Explorar expressões para determinar
área de figuras geométricas, utilizando a área de figuras geométricas relacionando as unidades
expressões de cálculo de área
temáticas álgebra e geometria. Determinar a área de polígonos
(quadriláteros, triângulos e círculos), regulares como pentágono, hexágono e outros decompondo
em situações como determinar medida essas figuras em outras que o educando apresente maior
de terrenos.
facilidade de compreensão, observando regularidades,
possibilitando a investigação e a discussão dos resultados e
conclusões.
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Grandezas e
medidas

Volume de bloco
retangular
Medidas de capacidade

Grandezas e
medidas

Volume de bloco
retangular
Medidas de capacidade

(EF08MA20) Reconhecer a relação
entre um litro e um decímetro cúbico
e a relação entre litro e metro cúbico,
para resolver problemas de cálculo de
Compreender o significado das relações de capacidade através
capacidade de recipientes.
de atividades práticas. Resolver situações problemas com
objetos do cotidiano. Reconhecer as unidades de medidas de
capacidade e seus símbolos, bem como a sua conversão.
Elaborar problemas a partir de seu cotidiano utilizando
recipientes de compras. Utilizar blocos retangulares como
caixa de sapato, caixa de leite, entre outros e fazer as medições
de comprimento, largura e altura.
(EF08MA21) Resolver e elaborar
problemas que envolvam o cálculo do
volume de recipiente cujo formato é o
de um bloco retangular.
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(EF08MA22) Calcular a
Princípio multiplicativo probabilidade de eventos, com base na
da contagem
construção do espaço amostral,
Probabilidade e
Soma das probabilidades utilizando o princípio multiplicativo, e
estatística
de todos os elementos de reconhecer que a soma das
um espaço amostral
probabilidades de todos os elementos
do espaço amostral é igual a 1.

Apresentar diferentes técnicas de contagem (diagrama de
árvores) e determinar possíveis resultados. Definir o que é
espaço amostral. Trabalhar a probabilidade na forma
fracionária e percentual com o objetivo de mostrar que a soma
das probabilidades equivale a 1 unidade.

Gráficos de barras,
colunas, linhas ou
setores e seus elementos
Probabilidade e
constitutivos e
estatística
adequação para
determinado conjunto de
dados

Mostrar os diferentes tipos de gráfico. Levantar dados de uma
pesquisa já conhecida e construir gráficos utilizando
instrumentos geométricos, softwares. Trabalhar a leitura de
gráficos e a adequação do melhor tipo de gráfico para cada
situação.

(EF08MA23) Avaliar a adequação de
diferentes tipos de gráficos para
representar um conjunto de dados de
uma pesquisa.
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(EF08MA24) Classificar as
Organização dos dados frequências de uma variável contínua
Probabilidade e
de uma variável contínua de uma pesquisa em classes, de modo
estatística
em classes
que resumam os dados de maneira
adequada para a tomada de decisões.

Probabilidade e Medidas de tendência
estatística
central e de dispersão

(EF08MA25) Obter os valores de
medidas de tendência central de uma
pesquisa estatística (média, moda e
mediana) com a compreensão de seus
significados e relacioná-los com a
dispersão de dados, indicada pela
amplitude.
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Explorar as diferentes frequências em uma tabela. Trabalhar a
construção de gráficos utilizando o conhecimento das
frequências. Identificar e explorar dados em tabelas bem como
a representação desses dados em gráficos de diversos tipos.
Diferenciar frequência absoluta e frequência relativa. Utilizar
quando possível as tecnologias digitais para representação de
dados em tabelas e construção de gráficos.

Reconhecer o que é média, moda e mediana como uma medida
de tendência central. Diferenciar o cálculo de medidas de
tendência central. Desenvolver atividades práticas para o
entendimento dos conceitos das medidas de tendência central,
como exemplo: usar as notas dos alunos para que eles calculem
suas médias, pegar a nota da última avaliação para vê a que
mais se repetiu (Moda). Para o cálculo da mediana, usar a
altura dos alunos.

(EF08MA26) Selecionar razões, de
diferentes naturezas (física, ética ou
Pesquisas censitária ou
econômica), que justificam a
Probabilidade e amostral
realização de pesquisas amostrais e
estatística
Planejamento e execução não censitárias, e reconhecer que a
de pesquisa amostral
seleção da amostra pode ser feita de
diferentes maneiras (amostra casual
simples, sistemática e estratificada).

Explorar com os estudantes pesquisas de opinião e reconhecer
o tema pesquisado a população ou amostra envolvida, as
conclusões obtidas com o estudo e a importância desses
estudos para as diversas áreas do conhecimento, como exemplo
as empresas e o governo que utilizam dados estatísticos para
auxiliarem na tomada de decisões. Realizar o levantamento de
dados sobre o mesmo aspecto em grupos com diferentes
números de integrantes e comparar os resultados. Refletir sobre
a influência que o tamanho da amostra tem sobre o resultado
da pesquisa e sobre a margem de erro. Estabelecer possíveis
critérios para a escolha do tamanho de amostras.

(EF08MA27) Planejar e executar
pesquisa amostral, selecionando uma
técnica de amostragem adequada, e
Pesquisas censitária ou
escrever relatório que contenha os
Probabilidade e amostral
gráficos apropriados para representar
estatística
Planejamento e execução
os conjuntos de dados, destacando
de pesquisa amostral
aspectos como as medidas de
tendência central, a amplitude e as
conclusões.

Utilizar grupos colaborativos para levantamento de dados
(dentro ou fora da turma) sobre temas relevantes do dia a dia
do aluno. Exemplo: quantidade de alunos que frequentam a
escola, quais profissões almejadas, quantidade de pessoas que
moram, trabalham em casa. Construção de gráficos ou tabelas
para representação dos dados coletados. Análise crítica dos
resultados obtidos, investigação da causa da problemática
escolhida e levantamento de possíveis soluções. Escrever
individualmente o relatório sobre os resultados obtidos,
apresentando os dados e as soluções encontradas pelas equipes.
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Números

(EF09MA01) Reconhecer que, uma
Necessidade dos
vez fixada uma unidade de
números reais para
comprimento, existem segmentos de
medir qualquer
reta cujo comprimento não é expresso
segmento de reta
por número racional (como as
Números irracionais:
medidas de diagonais de um polígono
reconhecimento e
e alturas de um triângulo, quando se
localização de alguns na
toma a medida de cada lado como
reta numérica
unidade).
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Explorar a História da Matemática e discutir com os estudantes
em que contexto os números irracionais surgiram, a partir de
diferentes recursos como textos, vídeos e outros. Trabalhar
elementos da geometria como a diagonal de um quadrado, o
número pi e retomar conceitos como comprimento da
circunferência e área do círculo associando ao cotidiano do
aluno e a aplicação desses conceitos em outras áreas do
conhecimento como a engenharia, astronomia e outras.
Construir segmentos de comprimento irracional usando
instrumentos de desenho geométrico e/ ou softwares de
geometria dinâmica.

MATEMÁTICA- 9º ANO
UNIDADE
TEMÁTICA

Números

OBJETOS DE
CONHECIMENTO
Necessidade dos
números reais para
medir qualquer
segmento de reta
Números irracionais:
reconhecimento e
localização de alguns na
reta numérica

HABILIDADES

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

retomar com os estudantes o conceito de números racionais e
dízimas periódicas oportunizando a comparação entre os
(EF09MA02) Reconhecer um número
números racionais e irracionais, a partir de atividades de
irracional como um número real cuja
medições como cálculo do IMC observar e discutir com os
representação decimal é infinita e não
estudantes números que têm a representação decimal infinita e
periódica, e estimar a localização de
não periódica, estimar a localização do cálculo do IMC dos
alguns deles na reta numérica.
estudantes na reta numérica, discutir sobre vida saudável
interrelacionando a matemática a outras áreas do conhcimento.
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Números

Números

(EF09MA03) Efetuar cálculos com
Potências com expoentes
números reais, inclusive potências
negativos e fracionários
com expoentes fracionários.

Números reais: notação
científica e problemas

(EF09MA04) Resolver e elaborar
problemas com números reais,
inclusive em notação científica,
envolvendo diferentes operações.
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Propor atividades que oportunizem aos estudantes perceberem
a equivalêcia entre a potência com expoente fracionário e a
radiciação, utilizar atividades lúdicas como dominó das
potências e radiciação, propor situações problema explorando
as propriedades de operações com as potências dentro do
conjunto dos números reais: Utilização das propriedades da
potenciação e radiciação para simplificar radicais; Cálculo de
expressões com radicais, a partir do conhecimento de suas
propriedades e formas de simplificação. Determinando a raiz
enésima de um número real; Realização de cálculos de outros
índices; Realização de cálculos de potências de expoente
racional, inclusive negativos; Resolução de expressões
numéricas com números reais e suas operações (operações
básicas, potenciação, radiciação, simplificação de radicais,
racionalização de denominadores, dentre outras).
trabalhar em conjunto com outros componentes como Ciências
e Geografia, propor atividades de pesquisa para que os
estudantes percebam o emprego da notação científica para
representar medidas muito grandes ou muito pequenas, de
maneira a proporcionar o contato com unidades de medidas.
Resolver situações problema envolvendo números reais e todas
as suas operações, inclusive na forma de notação científica.

Números

(EF09MA05) Resolver e elaborar
problemas que envolvam
porcentagens, com a ideia de
Porcentagens: problemas
aplicação de percentuais sucessivos e
que envolvem cálculo de
a determinação das taxas percentuais,
percentuais sucessivos
preferencialmente com o uso de
tecnologias digitais, no contexto da
educação financeira.

Abordar os conceitos relacionados ao sistema monetário: lucro,
acréscimos e descontos; Relacionar situações que se aplica o
conceito de juros simples; Relacionar situações que se aplica o
conceito de juros compostos; Relacionar situações que se
aplica o conceito descontos simples; Resolver problemas que
envolvam os conceitos de juros simples e compostos,
descontos simples, determinação de taxas percentuais no
contexto da educação financeira e com o uso de softwares ou
não.

Álgebra

(EF09MA06) Compreender as
funções como relações de
dependência unívoca entre duas
Funções: representações
variáveis e suas representações
numérica, algébrica e
numérica, algébrica e gráfica e utilizar
gráfica
esse conceito para analisar situações
que envolvam relações funcionais
entre duas variáveis.

Reconhecimento das variáveis de uma função: dependente e
independente; Construção do gráfico de uma função
polinomial utilizando softwares ou não; Analisar uma série de
exemplos de relações numéricas apresentadas em tabelas,
gráficos e expressões algébricas, para reconhecimento da
relação de dependência entre duas variáveis e distinção
daquelas em que a cada valor tomado para a variável
independente obtém- se um único valor correspondente para a
variável dependente.
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Álgebra

Álgebra

Razão entre grandezas
de espécies diferentes

Determinação da razão entre grandezas de espécies diferentes;
Interpretação e resolução de problemas envolvendo razões
entre grandezas de espécies diferentes, propor situações
problemas que oportunizem o debate com os estudantes sobre
(EF09MA07) Resolver problemas que
problemas da sociedade brasileira, exemplo, alta densidade
envolvam a razão entre duas
demográfica nas comunidades periféricas e ausência de
grandezas de espécies diferentes,
saneamento básico entre outros recursos, interrelacionar os
como velocidade e densidade
componentes curriculares como Ciências, Sociologia entre
demográfica.
outros possibilitando aos estudantes a percepção de que a
matemática está presente no cotidiano e é utilizada para
analisar e interpretrar as relações sociais, bem como em outras
áreas do conhecimento.

Grandezas diretamente
proporcionais e
grandezas inversamente
proporcionais

(EF09MA08) Resolver e elaborar
problemas que envolvam relações de
proporcionalidade direta e inversa
entre duas ou mais grandezas,
inclusive escalas, divisão em partes
proporcionais e taxa de variação, em
contextos socioculturais, ambientais e
de outras áreas.
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Retomar o conceito de razão, revisar com os estudantes que
duas grandezas podem estar relacionadas de maneira
proporcional, podendo ser diretamente proporcional ou
inversamente proporcional; identificação do uso do conceito de
proporção para determinar razões entre grandezas de espécies
diferentes; Identificação e aplicação desses conceitos nas mais
variadas áreas do conhecimento (ciências, geografia, etc.).

Álgebra

Expressões algébricas:
fatoração e produtos
notáveis
Resolução de equações
polinomiais do 2º grau
por meio de fatorações

(EF09MA09) Compreender os
processos de fatoração de expressões
algébricas, com base em suas relações
com os produtos notáveis, para
resolver e elaborar problemas que
possam ser representados por
equações polinomiais do 2º grau.

Interpretação geométrica e algébrica dos principais casos de
produtos notáveis: o quadrado da soma de dois termos, o
quadrado da diferença de dois termos e o produto da soma pela
diferença de dois termos; Resolução de situações-problema
envolvendo produtos notáveis; Interpretação geométrica e
algébrica dos principais casos de fatoração: fator comum em
evidência, agrupamento, trinômio quadrado perfeito e
diferença de dois quadrados; Resolução de problemas que
possam ser representados por equações do 2º grau.

Geometria

Demonstrações de
relações entre os ângulos
formados por retas
paralelas intersectadas
por uma transversal

(EF09MA10) Demonstrar relações
simples entre os ângulos formados por
retas paralelas cortadas por uma
transversal.

Identificação dos ângulos formados por duas retas paralelas
cortadas por uma transversal: alternos, colaterais,
correspondentes, estabelecimento da relação dos ângulos
formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal;
Utilizar o Teorema de Tales no cálculo de distâncias
inacessíveis.
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Geometria

Geometria

Relações entre arcos e
ângulos na
circunferência de um
círculo

Resolver problemas por meio do estabelecimento de relações
entre arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos na
circunferência, fazendo uso, inclusive, de softwares de
(EF09MA11) Resolver problemas por geometria dinâmica. Identificação do ângulo central e setor
meio do estabelecimento de relações circular em circunferências; Determinação da medida de um
entre arcos, ângulos centrais e ângulos ângulo central; Interpretação do conceito de ângulo inscrito a
inscritos na circunferência, fazendo
uma circunferência e determinando a medida desse ângulo;
uso, inclusive, de softwares de
Reconhecimento de arcos, ângulo central e ângulo inscrito na
geometria dinâmica.
circunferência, estabelecendo a relação entre eles; Construção
da circunferência e determinação de ângulos centrais, ângulos
inscritos e arcos usando instrumentos de desenho geométrico e
softwares de geometria dinâmica.

Semelhança de
triângulos

(EF09MA12) Reconhecer as
condições necessárias e suficientes
para que dois triângulos sejam
semelhantes.
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Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que
dois triângulos sejam semelhantes. Reconhecimento de
triângulos semelhantes segundo cada um dos casos de
semelhança; Aplicação do teorema fundamental da semelhança
de triângulos; Aplicação das propriedades da homotetia;
Reconhecimento de que as imagens de uma figura construída
por uma transformação homotética são semelhantes; Resolução
de problemas que envolvem a semelhança de figuras planas.

Geometria

Geometria

Relações métricas no
triângulo retângulo
Teorema de Pitágoras:
verificações
experimentais e
demonstração
Retas paralelas cortadas
por transversais:
teoremas de
proporcionalidade e
verificações
experimentais
Relações métricas no
triângulo retângulo
Teorema de Pitágoras:
verificações
experimentais e
demonstração
Retas paralelas cortadas
por transversais:
teoremas de
proporcionalidade e
verificações
experimentais

(EF09MA13) Demonstrar relações
métricas do triângulo retângulo, entre
elas o teorema de Pitágoras,
utilizando, inclusive, a semelhança de
Identificação dos elementos de um triângulo retângulo:
triângulos.
hipotenusa e catetos; Análise dos casos de semelhança e as
relações métricas no triângulo retângulo; Aplicação do teorema
de Pitágoras; Aplicação de outras relações métricas no
triângulo retângulo; Resolução de problemas que envolvem as
relações métricas no triângulo retângulo. Resolução de
problemas utilizando Pitágoras; Resolução de problemas que
envolvam a relação de proporcionalidade entre os segmentos
formados por retas paralelas contadas por secantes (Teorema
(EF09MA14) Resolver e elaborar
de Tales).
problemas de aplicação do teorema de
Pitágoras ou das relações de
proporcionalidade envolvendo retas
paralelas cortadas por secantes.
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Geometria

Geometria

Polígonos regulares

(EF09MA15) Descrever, por escrito e
por meio de um fluxograma, um
algoritmo para a construção de um
polígono regular cuja medida do lado
é conhecida, utilizando régua e
compasso, como também softwares.

Descrição de algoritmo que possibilite a construção de
qualquer polígono regular dada a medida do seu lado, com o
uso de instrumentos de desenho geométrico e softwares de
geometria dinâmica.

Distância entre pontos
no plano cartesiano

(EF09MA16) Determinar o ponto
médio de um segmento de reta e a
distância entre dois pontos quaisquer,
dadas as coordenadas desses pontos
no plano cartesiano, sem o uso de
fórmulas, e utilizar esse conhecimento
para calcular, por exemplo, medidas
de perímetros e áreas de figuras
planas construídas no plano.

Interpretação da ideia de par ordenado; Relacionar reta
horizontal e vertical com os eixos de um plano cartesiano;
Localização de pontos no plano; Determinação, sem o uso de
fórmulas, do ponto médio do segmento formado por dois
pontos no plano cartesiano, dadas as suas coordenadas; Cálculo
do perímetro e da área de figuras planas dadas as coordenadas
de seus vértices.
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(EF09MA17) Reconhecer vistas
ortogonais de figuras espaciais e
aplicar esse conhecimento para
desenhar objetos em perspectiva.

Geometria

Vistas ortogonais de
figuras espaciais

Grandezas e
medidas

(EF09MA18) Reconhecer e empregar
Unidades de medida
unidades usadas para expressar
para medir distâncias
medidas muito grandes ou muito
muito grandes e muito
pequenas, tais como distância entre
pequenas
planetas e sistemas solares, tamanho
Unidades de medida
de vírus ou de células, capacidade de
utilizadas na informática armazenamento de computadores,
entre outros.
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Identificação de figuras espaciais a partir de sua projeção
ortogonal; Construção de desenhos em perspectiva de objetos,
sólidos geométricos, plantas baixas, etc.

Reconhecimento de unidades usadas para expressar medidas
muito grandes (ano-luz, unidade astronômica, paralaxe) ou
muito pequenas (micrometro, nanômetro), armazenamento de
computadores (gigabyte, terabyte), dentre outras.

Grandezas e
medidas

Volume de prismas e
cilindros

(EF09MA19) Resolver e elaborar
problemas que envolvam medidas de
volumes de prismas e de cilindros
retos, inclusive com uso de expressões
de cálculo, em situações cotidianas.

(EF09MA20) Reconhecer, em
Análise de probabilidade
experimentos aleatórios, eventos
Probabilidade e de eventos aleatórios:
independentes e dependentes e
estatística
eventos dependentes e
calcular a probabilidade de sua
independentes
ocorrência, nos dois casos.
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Utilização dos conceitos para calcular volume de prismas e
cilindros retos; Resolução de problemas que envolvem cálculo
de volume de sólidos geométricos: prismas e cilindros retos;
Estabelecimento da relação entre os conceitos de capacidade e
de volume em situações do cotidiano.

Identificação em experimentos aleatórios eventos dependentes
e independentes; Cálculo de probabilidade, em espaços
amostrais equiprováveis, da ocorrência de eventos dependentes
e independentes.

(EF09MA21) Analisar e identificar,
em gráficos divulgados pela mídia, os
Análise de gráficos
elementos que podem induzir, às
divulgados pela mídia:
vezes propositadamente, erros de
Probabilidade e
elementos que podem
leitura, como escalas inapropriadas,
estatística
induzir a erros de leitura legendas não explicitadas
ou de interpretação
corretamente, omissão de informações
importantes (fontes e datas), entre
outros.

Análise de gráficos divulgados pela - Identificação, em
gráficos divulgados pela mídia, de elementos que podem
induzir, às vezes propositadamente, erros de leitura, como
escalas inapropriadas, legendas não explicitadas corretamente,
omissão de informações importantes (fontes e datas), entre
outros.

Leitura, interpretação e
representação de dados
de pesquisa expressos
em tabelas de dupla
Probabilidade e
entrada, gráficos de
estatística
colunas simples e
agrupadas, gráficos de
barras e de setores e
gráficos pictóricos

Análise de gráficos, fazendo comparações e conclusões, sobre
a adequação dos mesmo para a apresentação dos dados
coletados; Construção de gráficos da pesquisa, destacando
aspectos como as medidas de tendência central: média,
mediana e moda.

(EF09MA22) Escolher e construir o
gráfico mais adequado (colunas,
setores, linhas), com ou sem uso de
planilhas eletrônicas, para apresentar
um determinado conjunto de dados,
destacando aspectos como as medidas
de tendência central.
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(EF09MA23) Planejar e executar
pesquisa amostral envolvendo tema da
realidade social e comunicar os
Planejamento e execução resultados por meio de relatório
Probabilidade e
de pesquisa amostral e
contendo avaliação de medidas de
estatística
apresentação de relatório tendência central e da amplitude,
tabelas e gráficos adequados,
construídos com o apoio de planilhas
eletrônicas.
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Planejamento de pesquisa amostral usando a técnica de
amostragem adequada; Construção de tabelas e gráficos, com o
uso de planilhas eletrônicas, adequados para representar o
conjunto de dados destacando as medidas de tendência central,
a amplitude dos dados coletados e apresentar as conclusões
após análise final.

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)

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
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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
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
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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
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.
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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 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
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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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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);

•

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).
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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 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
públicas ou particulares que colaborem para a destinação correta dos resíduos não utilizados
pela escola;
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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.
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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Unidades
Temáticas

Matéria e energia

Matéria e energia

Objetos de
Conhecimento

CIÊNCIAS – 6º ANO
Habilidades

Orientações Metodológicas

PRÁTICA: Demonstrar em sala através de
experimentos com a participação dos alunos os
Misturas homogêneas e (EF06CI01) Classificar como homogênea diferentes tipos de misturas.
heterogêneas
ou heterogênea a mistura de dois ou mais CONCEITO: Classificar os tipos de misturas em
Separação de materiais
materiais (água e sal, água e óleo, água e homogêneas e heterogêneas. Investigar a natureza
Materiais sintéticos
areia etc.).
(macroscópica e microscópica) do leite e do sangue.
Transformações químicas
Identificar os principais métodos de separação das
misturas.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO: Identificar em
casa, no seu dia a dia, os principais tipos de misturas
como, por exemplo, na cozinha.

Misturas homogêneas e
heterogêneas
Separação de materiais
Materiais sintéticos
Transformações químicas

(EF06CI02) Identificar evidências de
transformações químicas a partir do
resultado de misturas de materiais que
originam produtos diferentes dos que foram
misturados (mistura de ingredientes para
fazer um bolo, mistura de vinagre com
bicarbonato de sódio etc.).
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PRÁTICA: Evidenciar a formação de bolhas e gases a
partir de experimentos simples: água + efervescente,
vinagre + bicarbonato de sódio ou refrigerante com
mentos.
CONCEITO: Compreender as principais evidências,
tais como: formação de bolhas, fumaça, brilho,
aquecimento e resfriamento.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO: Perceber as
transformações químicas que ocorrem ao nosso redor,
como por exemplo: no aumento da massa em um bolo,
escurecimento da maçã e da banana, no acendimento
de um palito de fósforo.

Matéria e energia

Misturas homogêneas e
heterogêneas
Separação de materiais
Materiais sintéticos
Transformações químicas

(EF06CI03) Selecionar métodos mais
adequados para a separação de diferentes
sistemas heterogêneos a partir da
identificação de processos de separação de
materiais (como a produção de sal de
cozinha, a destilação de petróleo, entre
outros).

Matéria e energia

Misturas homogêneas e
heterogêneas
Separação de materiais
Materiais sintéticos
Transformações químicas

(EF06CI04) Associar a produção de
medicamentos e outros materiais sintéticos
ao
desenvolvimento
científico
e
tecnológico, reconhecendo benefícios e
avaliando impactos socioambientais.
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PRÁTICA: Comparar os medicamentos de referência,
genéricos e similares.
CONCEITO: Diferenciar medicamento de remédios e
perceber o uso dos materiais sintéticos no cotidiano.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO: Mostrar a
importância do uso controlado dos medicamentos,
sensibilizar os alunos sobre os perigos da
automedicação,
do
descarte
correto
dos
medicamentos, dos perigos de contaminação dos
medicamentos e matérias sintéticos quando atingem o
meio ambiente e os ciclos biogeoquímicos.
PRÁTICA: Explicar a célula por meio de ilustrações,
massinhas de modelar, desenhos ou animações a
estrutura básica da célula.
CONCEITO: Identificar as estruturas básicas da
célula (membrana, citoplasma e núcleo) e sua
funcionalidade na manutenção da vida.
RELAÇÃO COM O COTIDANO: Perceber no seu
cotidiano que tudo que é vivo é formado por células.
Exemplo: plantas, animais, fungos e outros mais. O
ovo da galinha é a maior célula.

Vida e evolução

PRÁTICA: Demonstrar em sala através de
experimentos com a participação dos alunos os
Célula como unidade da (EF06CI05) Explicar a organização básica diferentes tipos de misturas.
vida
das células e seu papel como unidade CONCEITO: Classificar os tipos de misturas em
Interação entre os sistemas estrutural e funcional dos seres vivos.
homogêneas e heterogêneas. Investigar a natureza
locomotor e nervoso
(macroscópica e microscópica) do leite e do sangue.
Lentes corretivas
Identificar os principais métodos de separação das
misturas.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO: Identificar em
casa, no seu dia a dia, os principais tipos de misturas
como, por exemplo, na cozinha.
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Vida e evolução

Vida e evolução

Célula como unidade da
vida
Interação entre os sistemas
locomotor e nervoso
Lentes corretivas

(EF06CI06) Concluir, com base na análise
de ilustrações e/ou modelos (físicos ou
digitais), que os organismos são um
complexo arranjo de sistemas com
diferentes níveis de organização.

Célula como unidade da
vida
Interação entre os sistemas
locomotor e nervoso
Lentes corretivas

(EF06CI07) Justificar o papel do sistema
nervoso na coordenação das ações motoras
e sensoriais do corpo, com base na análise
de suas estruturas básicas e respectivas
funções.
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PRÁTICA: Utilizar uma sequencia lógica digital que
demonstre a organização dos seres vivos desde a
célula até o organismo ou montar essa sequência
física, utilizando materiais diversos em sala.
CONCEITO: Explicar os níveis de organização; que
parte da célula até o organismo.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO: Entender que a
Natureza pode ser sistematizada pelo ser humano, por
exemplo: que o bife ou peito de um frango, além de
alimentos são tecidos musculares; a parte carnuda de
uma fruta, também compreende um tecido, desta vez
vegetal.
PRÁTICA: Realizar mini experiências lúdicas, tais
como: cobra cega, teste de visão para perceber
possíveis discentes que necessitam de óculos ou teste
de audiométrica básica do Youtube.
CONCEITO: Analisar a importância do sistema
nervoso no processamento das informações oriundas
da visão, audição, olfato, tato e gustação.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO: Demonstrar a
importância de uma boa visão e audição para uma boa
aprendizagem, do paladar e olfato na percepção dos
alimentos e do tato para responder aos estímulos do
meio ambiente.

Vida e evolução

Vida e evolução

Célula como unidade da
vida
Interação entre os sistemas
locomotor e nervoso
Lentes corretivas

(EF06CI08) Explicar a importância da visão
(captação e interpretação das imagens) na
interação do organismo com o meio e, com
base no funcionamento do olho humano,
selecionar lentes adequadas para a correção
de diferentes defeitos da visão.

Célula como unidade da
vida
Interação entre os sistemas
locomotor e nervoso
Lentes corretivas

(EF06CI09) Deduzir que a estrutura, a
sustentação e a movimentação dos animais
resultam da interação entre os sistemas
muscular, ósseo e nervoso.
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PRÁTICA: Realizar uma pequena experiência com a
tabela oftalmológica de SNELLEM (é uma tabela
simples utilizada para avaliar a acuidade visual de
uma pessoa).
CONCEITO: Explicar a formação da imagem nos
aspectos físicos e biológicos, além de explanar sobre
as principais doenças oculares (conjuntivite, miopia,
hipermetropia, astigmatismos, daltonismo, glaucoma)
e suas correções.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO: Prevenir ou prédiagnosticar alunos com distúrbios oculares,
sensibilizar alunos e pais a não enviarem seus filhos
com doenças oculares transmissíveis a ir à unidade
escolar enquanto sintomático.
PRÁTICA: Realizar atividades lúdicas (danças,
mímica, jogos e outros) que trabalhem o corpo e a
mente.
CONCEITO: Identificar os principais ossos e
músculos do corpo humano e suas interações com o
sistema nervoso, realizando analogia com outros
organismos quanto à locomoção, e as principais
doenças correlacionadas.
RELAÇÃO COMO COTIDIANO: Ressaltar sobre a
boa postura ao sentar-se, peso da mochila, fraturas e
luxações. O perigo que o celular pode causar a região
cervical e aos polegares.

Vida e evolução

Terra e Universo

Célula como unidade da (EF06CI10)
Explicar
como
o
vida
funcionamento do sistema nervoso pode ser
Interação entre os sistemas afetado por substâncias psicoativas.
locomotor e nervoso
Lentes corretivas

Forma,
estrutura
movimentos da Terra

(EF06CI11) Identificar as diferentes
e camadas que estruturam o planeta Terra (da
estrutura interna à atmosfera) e suas
principais
características.
(EF06CI12) Identificar diferentes tipos de
rocha, relacionando a formação de fósseis a
rochas sedimentares em diferentes períodos
geológicos.
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PRÁTICAS: Realizar uma discussão sobre o tema:
Drogas líticas e ilícitas. Uso de imagens das principais
drogas e seus efeitos no sistema nervoso, na família,
no trabalho e na sociedade.
CONCEITO: Classificar as drogas quanto ao seu
poder de dependência, diferenciar drogas sintéticas
das drogas naturais e a importância da família como
alicerce da sociedade.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO: Ressaltar a
importância da afetividade familiar, convivo social e
de práticas esportivas como ferramenta de prevenção
e resgate aos jovens em situação de vulnerabilidade.
PRÁTICA: Desenhar com auxilio das imagens do
livro as camadas do nosso planeta e propor a
construção de uma maquete com objetos recicláveis e
uma exposição dos tipos de rochas disponíveis na
localidade.
CONCEITO: Definir, compreender e localizar as
camadas e seus respectivos tipos de rochas. Além de
compreender o processo de formação de cada tipo de
rocha.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO: Estabelecer a
relação do reconhecimento dos tipos de rochas, suas
importâncias econômicas, suas relações com o bioma
e impactos com a extração ou descarte (exemplificar
com Mariana, Brumadinhos, Pedreiras em CaucaiaCE).

Forma,
estrutura
movimentos da Terra

e (EF06CI13) Selecionar argumentos e
evidências que demonstrem a esfericidade
da Terra.

Terra e Universo
(EF06CI14) Inferir que as mudanças na
sombra de uma vara (gnômon) ao longo do
dia em diferentes períodos do ano são uma
evidência dos movimentos relativos entre a
Terra e o Sol, que podem ser explicados por
meio dos movimentos de rotação e
translação da Terra e da inclinação de seu
eixo de rotação em relação ao plano de sua
órbita em torno do Sol.
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PRÁTICA: Simulação de um eclipse lunar com a
Terra esférica (globo terrestre) e plana (planisfério).
CONCEITO: Compreender o formato da Terra ao
longo da história, além dos Modelos Geocêntricos e
Heliocêntricos. Diferenciar Astronomia de Astrologia
e rotação de translação.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO: Diferenciar as
fases lunares, a influência da Lua nas marés, pescas e
colheitas, perceber a duração dos dias e estações
influenciados pela rotação e translação.

Unidades Temáticas

Matéria e energia

Matéria e energia

Objetos de Conhecimento

Máquinas simples
Formas de propagação do
calor
Equilíbrio termodinâmico
e vida na Terra
História dos combustíveis
e das máquinas térmicas

CIÊNCIAS – 7º ANO
Habilidades

(EF07CI01) Discutir a aplicação, ao longo
da história, das máquinas simples e propor
soluções e invenções para a realização de
tarefas mecânicas cotidianas.

Máquinas simples
(EF07CI02) Diferenciar temperatura, calor
Formas de propagação do e sensação térmica nas diferentes situações
calor
de equilíbrio termodinâmico cotidianas.
Equilíbrio termodinâmico
e vida na Terra
História dos combustíveis
e das máquinas térmicas
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Orientações Metodológicas
PRÁTICA: Realizar um experimento
simples e prático, abrir uma garrafa com um
abridor ou base de apoio.
CONCEITO: Demonstrar que as máquinas
simples servem para multiplicar a força
humana e facilitar nossas vidas.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO: Mostrar
o uso de polias nas cacimbas e nas bicicletas;
dos planos inclinados nos aclives e declives;
das alavancas nas tesouras, abridores de
latas e tampas e quebrar nozes; dos martelos
e machados, por fim, das engrenagens.
PRÁTICA: Realizar uma experiência com
placas, preta e branca, cada uma conectada a
um termômetro, com o escopo de evidenciar
alguma diferença de temperatura.
CONCEITO: Diferenciar calor, temperatura
e sensação térmica, além do equilíbrio
térmico ao se unir dois ou mais corpos com
diferentes temperaturas.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Evidenciar o aumento da temperatura após
as atividades físicas, a absorção dos raios
solares quanto a cor das vestes, nos períodos
febris, na hipotermia e dos choques
térmicos.

Matéria e energia

Matéria e energia

Máquinas simples
Formas de propagação do
calor
Equilíbrio termodinâmico
e vida na Terra
História dos combustíveis
e das máquinas térmicas

(EF07CI03) Utilizar o conhecimento das
formas de propagação do calor para
justificar a utilização de determinados
materiais (condutores e isolantes) na vida
cotidiana, explicar o princípio de
funcionamento de alguns equipamentos
(garrafa térmica, coletor solar etc.) e/ou
construir soluções tecnológicas a partir
desse conhecimento.

Máquinas simples
Formas de propagação do
calor
Equilíbrio termodinâmico
e vida na Terra
História dos combustíveis
e das máquinas térmicas

(EF07CI04) Avaliar o papel do equilíbrio
termodinâmico para a manutenção da vida
na Terra, para o funcionamento de
máquinas térmicas e em outras situações
cotidianas.
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PRÁTICA: Realizar uma experiência
simples com pequenas barras, uma de ferro
e outra proporcional de madeira ambas
expostas ao Sol. A partir deste ponto
começar os questionamentos quanto a
propagação do calor.
CONCEITO: Definir os tipos de propagação
do calor (condução, convecção e irradiação).
RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Evidenciar a convecção no ar condicionado,
geladeiras e aquecedores de ambientes,
condução no capo de um carro e no ferro de
engomar, irradiação pelos raios solares.
PRÁTICA: Despertar a curiosidade nos
estudantes a respeito da geladeira que é uma
máquina
térmica
doméstica.
O
questionamento seria: “se a geladeira esfria
por dentro, porque ela esquenta por fora
(atrás)?”
CONCEITO: Introduzir o conceito de
máquinas térmicas, correlacionar com o
efeito estufa e com o ciclo da água.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Averiguar o funcionamento de máquinas a
combustão interna, externa, a vapor e a
turbinas por meio de vídeos e animações
computadorizadas.

Matéria e energia

Máquinas simples
Formas de propagação do
calor
Equilíbrio termodinâmico
e vida na Terra
História dos combustíveis
e das máquinas térmicas

(EF07CI05) Discutir o uso de diferentes
tipos de combustível e máquinas térmicas
ao longo do tempo, para avaliar avanços,
questões
econômicas
e
problemas
socioambientais causados pela produção e
uso desses materiais e máquinas.

Matéria e energia

Máquinas simples
Formas de propagação do
calor
Equilíbrio termodinâmico
e vida na Terra
História dos combustíveis
e das máquinas térmicas

(EF07CI06) Discutir e avaliar mudanças
econômicas, culturais e sociais, tanto na
vida cotidiana quanto no mundo do
trabalho, decorrentes do desenvolvimento
de novos materiais e tecnologias (como
automação e informatização).
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PRÁTICA: Demonstrar com uso do
isqueiro, através da chama controlada, a
transformação do combustível contido no
isqueiro em energia luminosa e calor.
CONCEITO: Diferenciar combustíveis
renováveis dos não renováveis, os consumos
dos mesmos, principais impactos ambientais
respectivos, vantagens e desvantagens.
Além dos combustíveis alternativos, tais
como: água, óleo da madeira, biogás,
petróleo e biogás sintetizados a partir dos
esgotos, biodiesel e a energia solar.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Associar os gases produzidos pelos veículos
atuais e sua relação com a saúde nas
principais capitais com grandes frotas
veiculares.
PRÁTICA: Criar uma linha do tempo para
despertar a curiosidade dos discentes, nela
consta os Modos de Produção: Primitivo,
Asiático, Escravista, Capitalista, Socialista e
Comunista.
CONCEITO: Analisar as mudanças do
Modo de Produção com a relação da
descoberta de novos materiais de acordo
com os períodos do tempo, alteração do
cenário político, transformações sociais e
avanços tecnológicos.

RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Evidenciar nas Feiras de Profissões in locus
e/ou nas páginas (sites) dos colégios e
universidades
que
mostram
as
possibilidades de carreiras.

Vida e evolução

Diversidade
de
ecossistemas
Fenômenos naturais e
impactos ambientais
Programas e indicadores
de saúde pública

(EF07CI07) Caracterizar os principais
ecossistemas brasileiros quanto à paisagem,
à quantidade de água, ao tipo de solo, à
disponibilidade de luz solar, à temperatura
etc., correlacionando essas características à
flora e fauna específicas.
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PRÁTICA: Montar grupos para estudar e
expor os biomas brasileiros, onde cada
equipe faz uma breve apresentação sobre as
principais
características
(umidade,
luminosidade, pluviosidade, fauna e flora).
CONCEITO: Identificar e comparar os
diferentes biomas brasileiros e os impactos
ambientais na atualidade.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Identificar os biomas, principalmente no
qual os discentes estão inseridos, as espécies
ameaçadas de extinção e as invasoras.

Vida e evolução

Diversidade
de
ecossistemas
Fenômenos naturais e
impactos ambientais
Programas e indicadores
de saúde pública

(EF07CI08) Avaliar como os impactos
provocados por catástrofes naturais ou
mudanças nos componentes físicos,
biológicos ou sociais de um ecossistema
afetam suas populações, podendo ameaçar
ou provocar a extinção de espécies,
alteração de hábitos, migração etc.
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PRÁTICA: Solicitar uma pesquisa para
apresentar as principais catástrofes naturais
na última década e dedicar um estudo
aprofundado para aquelas causadas pela
ação antrópica.
CONCEITO: Identificar, localizar e
classificar as catástrofes quanto ao impacto
ambiental, custos financeiros e em vidas
perdidas. Sugestão de documentário: Os Dez
Maiores Desastres Naturais.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO: Instigar
medidas que diminuam ou mitiguem
desastres naturais ou desastres anunciados
(Brumadinhos, Mariana, Goiânia em 1987 e
outros).

Vida e evolução

Diversidade
de
ecossistemas
Fenômenos naturais e
impactos ambientais
Programas e indicadores
de saúde pública

(EF07CI09) Interpretar as condições de
saúde da comunidade, cidade ou estado,
com base na análise e comparação de
indicadores de saúde (como taxa de
mortalidade
infantil,
cobertura
de
saneamento básico e incidência de doenças
de veiculação hídrica, atmosférica entre
outras) e dos resultados de políticas
públicas destinadas à saúde.
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PRÁTICA: Produzir via impresso ou digital
um material a ser analisado com auxílio do
docente sobre o Município e/ou Estado. Este
embasado no Cadernos Informes de Saúde
do
Ceará
(Caucaia),
Informações
georreferenciadas e especializadas para os
184 municípios cearenses e Ministério da
Saúde Sistema Nacional de Vigilância em
Saúde.
CONCEITO: Identificar e interpretar os
principais indicadores de saúde: taxa de
mortalidade
infantil,
cobertura
de
saneamento básico, incidência de doenças
de veiculação hídrica e atmosférica, além
dos resultados de políticas públicas
destinadas à saúde.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Realizar um levante no com as principais
doenças no âmbito familiar nos últimos dois
anos através de pesquisa ou questionário.
Com esses dados em mãos, há possibilidade
de produzir um gráfico para a comunidade
local. Os dados também podem ser obtidos
em Unidade de Atenção Primária à Saúde
nas comunidades.

Vida e evolução

Vida e evolução

Diversidade
de
ecossistemas
Fenômenos naturais e
impactos ambientais
Programas e indicadores
de saúde pública

(EF07CI10)
Argumentar
sobre
a
importância da vacinação para a saúde
pública, com base em informações sobre a
maneira como a vacina atua no organismo e
o papel histórico da vacinação para a
manutenção da saúde individual e coletiva e
para a erradicação de doenças.

Diversidade
de
ecossistemas
Fenômenos naturais e
impactos ambientais
Programas e indicadores
de saúde pública

(EF07CI11) Analisar historicamente o uso
da tecnologia, incluindo a digital, nas
diferentes dimensões da vida humana,
considerando indicadores ambientais e de
qualidade de vida.
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PRÁTICA: Solicitar que um grupo traga o
Cartão de Vacinação para a Escola e munido
deste, realizar uma análise da cobertura
vacinal individual e a importância de cada
dose tomada na idade correta.
CONCEITO: Comentar sobre a origem da
vacina, da importância da vacinação
individual para saúde coletiva, como ocorre
a vacinação no Brasil em comparação aos
EUA e a Revolta das Vacinas.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Realizar uma enquete para descobrir que já
teve sarampo, catapora, rubéola e outras
doenças virais ou bacterianas transmissíveis
(não sexuais).
PRÁTICA: Produzir um jogo lúdico com
três caixas de fósforos pequenas, cada uma
recebe: aliança, botão e uma moeda. O aluno
sem abrir deve usar seus sons, peso e imã
para descobrir seus conteúdos. Também,
pode-se criar uma linha do tempo com as
principais invenções que mudaram a história
das civilizações.
CONCEITO: Explanar sobre a capacidade
que o ser humano tem em tentar elucidar
problemas ou criar ferramentas para
solucionar desafios desde os tempos mais
primitivos até os dias de hoje.

RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Observar os artefatos indígenas ou
quilombolas, modo de manusear a terra
cultivada pelos agricultores, técnicas de
criação de peixes e camarões em cativeiro e
na produção artesanal de produtos e
alimentos.

Terra e Universo

Composição do ar
Efeito estufa
Camada de ozônio
Fenômenos
naturais
(vulcões, terremotos e
tsunamis)
Placas tectônicas e deriva
continental

(EF07CI12) Demonstrar que o ar é uma
mistura de gases, identificando sua
composição, e discutir fenômenos naturais
ou antrópicos que podem alterar essa
composição.
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PRÁTICA: Realizar uma experiência
simples, solicitar que alunos encham balões
com o ar dos pulmões ou bomba de pneus.
Por fim, questionar o porquê ambos não
sobem.
CONCEITO: Compreender a composição
da nossa atmosfera, a densidade dos gases e
a utilização de cada gás no cotidiano. O
fenômeno natural que é o efeito estufa e as
ações humanas na poluição do ar.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Estabelecer uma relação entre o gás
nitrogênio e as leguminosas, do gás
carbônico com a fotossíntese, do gás
oxigênio com a respiração celular de da
poluição atmosférica com as doenças
respiratórias.

Terra e Universo

Composição do ar
Efeito estufa
Camada de ozônio
Fenômenos
naturais
(vulcões, terremotos e
tsunamis)
Placas tectônicas e deriva
continental

(EF07CI13) Descrever o mecanismo
natural do efeito estufa, seu papel
fundamental para o desenvolvimento da
vida na Terra, discutir as ações humanas
responsáveis pelo seu aumento artificial
(queima
dos
combustíveis
fósseis,
desmatamento, queimadas etc.) e selecionar
e implementar propostas para a reversão ou
controle desse quadro.
(EF07CI14) Justificar a importância da
camada de ozônio para a vida na Terra,
identificando os fatores que aumentam ou
diminuem sua presença na atmosfera, e
discutir propostas individuais e coletivas
para sua preservação.
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PRÁTICA: Sintetizar um simulador de
efeito estufa (Youtube) para demonstrar o
fenômeno e realizar questionamentos
cabíveis da experiência com os discentes.
CONCEITO: Elucidar o efeito estufa e os
principais gases que congregam seu
desarranjo. Demonstrar o papel da radiação
solar na manutenção da taxa do gás ozônio e
propor medidas que mitiguem o buraco na
camada de ozônio. Por fim, ressaltar sobre a
importância do efeito estufa com a
manutenção da vida em nosso planeta.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Estabelecer conexões entre os derretimentos
das geleiras, aquecimento global, alteração
dos sistemas de chuvas, aumento do nível do
mar e das tempestades.

Terra e Universo

Composição do ar
Efeito estufa
Camada de ozônio
Fenômenos
naturais
(vulcões, terremotos e
tsunamis)
Placas tectônicas e deriva
continental

(EF07CI15) Interpretar fenômenos naturais
(como vulcões, terremotos e tsunamis) e
justificar a rara ocorrência desses
fenômenos no Brasil, com base no modelo
das placas tectônicas.
(EF07CI16) Justificar o formato das costas
brasileira e africana com base na teoria da
deriva dos continentes.
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PRÁTICA: Utilizar o birô (mesa do
professor) como placa tectônica e objetos
verticais como casas e prédios, mostrar que
ao mover a mesa, os corpos sobre ela
vibram.
CONCEITO: Introduzir o conceito da
Teoria da Deriva Continental, placas
tectônicas, vulcões, terremotos e tsunamis a
dinâmica interna do nosso planeta. Elucidar
a baixa ocorrência de tremores no Brasil e
sobre o funcionamento do sismógrafo.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Visualizar animações 2D a respeito do
comportamento das placas tectônicas
durante os terremotos, assistir a vídeos de
terremotos, tsunamis e vulcões disponíveis
na Internet.

Unidades Temáticas

Matéria e energia

Matéria e energia

Objetos de Conhecimento

CIÊNCIAS – 8º ANO
Habilidades

Fontes e tipos de energia
Transformação de energia
Cálculo de consumo de
energia elétrica
Circuitos elétricos
Uso consciente de energia
elétrica

(EF08CI01) Identificar e classificar
diferentes fontes (renováveis e não
renováveis) e tipos de energia utilizados em
residências, comunidades ou cidades.

Fontes e tipos de energia
Transformação de energia
Cálculo de consumo de
energia elétrica
Circuitos elétricos
Uso consciente de energia
elétrica

(EF08CI02) Construir circuitos elétricos
com pilha/bateria, fios e lâmpada ou outros
dispositivos e compará-los a circuitos
elétricos residenciais.
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Orientações Metodológicas
PRÁTICA: Construir uma maquete para
representar a energia eólica. Exibição de
vídeos com fontes renováveis e não
renováveis de energia.
CONCEITO: Identificar e classificar as
diferentes fontes de energias renováveis e
não renováveis, perceber os impactos sócios
ambientais causados por esses tipos de
energias.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Realizar a comparação da utilização dessas
fontes de energia com os fatores ambientais
e climáticos apresentados pela nossa região
PRÁTICA: Construção de circuito elétrico
com pilha, interruptor, fio elétrico e
lâmpada.
CONCEITO: Definir eletricidade carga
elétrica, circuito elétrico e curto-circuito.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Comparar os circuitos em série e em
paralelo com os circuitos residenciais. E
reconhecer práticas de prevenção a
acidentes com descargas elétricas.

Matéria e energia

Matéria e energia

Fontes e tipos de energia
Transformação de energia
Cálculo de consumo de
energia elétrica
Circuitos elétricos
Uso consciente de energia
elétrica

(EF08CI03) Classificar equipamentos
elétricos residenciais (chuveiro, ferro,
lâmpadas, TV, rádio, geladeira etc.) de
acordo com o tipo de transformação de
energia (da energia elétrica para a térmica,
luminosa, sonora e mecânica, por exemplo).

Fontes e tipos de energia
Transformação de energia
Cálculo de consumo de
energia elétrica
Circuitos elétricos
Uso consciente de energia
elétrica

(EF08CI04) Calcular o consumo de
eletrodomésticos a partir dos dados de
potência (descritos no próprio equipamento)
e tempo médio de uso para avaliar o impacto
de cada equipamento no consumo
doméstico mensal.
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PRÁTICA: Apresentar por meio de
materiais eletro portáteis diferentes formas
de transformações de energia.
CONCEITO: Conceituar as transformações
de energia com base na lei da conservação
de energia.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Relacionar
o
funcionamento
dos
equipamentos eletrodomésticos com as
transformações de energia.
PRÁTICA: Construir um gráfico ou tabela
de consumo de cada eletrodomésticos de
uma residência baseado na conta mensal de
energia.
CONCEITO:
Potência
média
do
equipamento.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Trabalhar o consumo consciente de energia
de forma a evitar o desperdício.

Matéria e energia

Matéria e energia

Fontes e tipos de energia
Transformação de energia
Cálculo de consumo de
energia elétrica
Circuitos elétricos
Uso consciente de energia
elétrica

Fontes e tipos de energia
Transformação de energia
Cálculo de consumo de
energia elétrica
Circuitos elétricos
Uso consciente de energia
elétrica

(EF08CI05) Propor ações coletivas para
otimizar o uso de energia elétrica em sua
escola e/ou comunidade, com base na
seleção de equipamentos segundo critérios
de sustentabilidade (consumo de energia e
eficiência energética) e hábitos de consumo
responsável.

(EF08CI06) Discutir e avaliar usinas de
geração de energia elétrica (termelétricas,
hidrelétricas,
eólicas
etc.),
suas
semelhanças e diferenças, seus impactos
socioambientais, e como essa energia chega
e é usada em sua cidade, comunidade, casa
ou escola.
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PRÁTICA:
Classificar
aparelhos
eletrodoméstico de acordo com o selo
PROCEL.
CONCEITO: Conceituar sustentabilidade e
relacionar com a eficiência energética.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Relacionar a manutenção dos aparelhos
eletrodomésticos com o consume de energia
e práticas de consumo consciente.
PRÁTICA: Exibição de vídeos de usinas em
funcionamento mostrando todo o processo
de geração e transmissão de energia.
CONCEITO: Diferenciar os tipos de
energia, citar os impactos ambientais
causados pelas usinas energéticas.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Relacionar a maior parte da produção de
energia hidrelétrica ao fato do Brasil
apresentar muitos recursos hídricos.
Constatar que uma diminuição de nível
hídrico favorece um aumento na conta de
energia. E reconhecer a importância de
investir em produção de energia limpa.

Mecanismos reprodutivos
Sexualidade

(EF08CI07) Comparar diferentes processos
reprodutivos em plantas e animais em
relação aos mecanismos adaptativos e
evolutivos.

Mecanismos reprodutivos
Sexualidade

(EF08CI08) Analisar e explicar as
transformações que ocorrem na puberdade
considerando a atuação dos hormônios
sexuais e do sistema nervoso.

Vida e evolução

Vida e evolução
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PRÁTICA: Promover a dissecação de uma
flor, a clonagem de plantas utilizando de
galhos.
CONCEITO: Identificar e caracterizar os
órgãos reprodutivos da planta e dos animais.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Relacionar a reprodução vegetal e animal ao
uso de novas tecnologias de importância
econômica e ambiental.
PRÁTICA: Exibição de fotos ou vídeos
mostrando as diferentes fases da vida
infância, adolescência e vida adulta.
CONCEITO:
Definir
puberdade,
características
sexuais
primárias,
secundárias e hormônios.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Estabelecer a relação entre as mudanças
corporais e a ação dos hormônios no
organismo.

Mecanismos reprodutivos
Sexualidade

(EF08CI09) Comparar o modo de ação e a
eficácia
dos
diversos
métodos
contraceptivos e justificar a necessidade de
compartilhar a responsabilidade na escolha
e na utilização do método mais adequado à
prevenção da gravidez precoce e indesejada
e de Doenças Sexualmente Transmissíveis
(DST).

Mecanismos reprodutivos
Sexualidade

(EF08CI10) Identificar os principais
sintomas, modos de transmissão e
tratamento de algumas DST (com ênfase na
AIDS), e discutir estratégias e métodos de
prevenção.

Vida e evolução

Vida e evolução

Vida e evolução

Mecanismos reprodutivos
Sexualidade

PRÁTICA: Exibir diversos métodos
contraceptivos e fazer a separação dos
métodos.
CONCEITO: método anticoncepcional e
método contraceptivo, modo de ação e
eficácia.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Estabelecer uma relação entre o uso dos
métodos contraceptivos e a prevenção da
gravidez precoce.
PRÁTICA: Exibição de vídeos e slides com
imagens das IST´s (Infecções sexualmente
transmissíveis).
CONCEITO: Definir as IST’s, citar modos
de transmissão sintomas e prevenção.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Relacionar o uso de preservativos a forma
de prevenção das IST’s.

PRÁTICA: Elaborar uma peça teatral
abordando a temática da sexualidade,
(EF08CI11) Selecionar argumentos que promover um debate sobre o tema.
evidenciem as múltiplas dimensões da CONCEITO: Definir sexualidade.
sexualidade
humana
(biológica, RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
sociocultural, afetiva e ética).
Relacionar a peça que foi apresentada em
sala com as soluções vivenciadas pelos
alunos
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Sistema Sol, Terra e Lua
Clima
Terra e Universo

Sistema Sol, Terra e Lua
Clima
Terra e Universo

Sistema Sol, Terra e Lua
Clima
Terra e Universo

(EF08CI12) Justificar, por meio da
construção de modelos e da observação da
Lua no céu, a ocorrência das fases da Lua e
dos eclipses, com base nas posições
relativas entre Sol, Terra e Lua.

(EF08CI13) Representar os movimentos de
rotação e translação da Terra e analisar o
papel da inclinação do eixo de rotação da
Terra em relação à sua órbita na ocorrência
das estações do ano, com a utilização de
modelos tridimensionais.

PRÁTICA: Construção de um modelo que
representa as fases da lua com caixa de
papelão, bola de isopor e lanterna.
CONCEITO: Definir eclipse solar e lunar,
fases da lua.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Relacionar as fases da lua com os
fenômenos naturais
PRÁTICA: Utilizar a lanterna e o globo
terrestre para representar os movimentos de
rotação e translação;
CONCEITO: Definir e diferenciar os
movimentos de rotação e translação.
Caracterizar as estações do ano.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Perceber a influência dos movimentos

PRÁTICA: Apresentar maquete com uma
bola de isopor e a lanterna para explicar a
(EF08CI14) Relacionar climas regionais incidência dos raios solares.
aos padrões de circulação atmosférica e CONCEITO: Diferenciar clima, tempo e
oceânica e ao aquecimento desigual causado relacionar os conceitos ao aquecimento de
pela forma e pelos movimentos da Terra.
forma desigual em cada região do planeta.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Relacionar a circulação atmosférica a
variação da incidência de luz solar e outros
fatores ao clima de cada região.
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Terra e Universo

Terra e Universo

Sistema Sol, Terra e Lua
Clima

(EF08CI15) Identificar as principais
variáveis envolvidas na previsão do tempo e
simular situações nas quais elas possam ser
medidas.

Sistema Sol, Terra e Lua
Clima

(EF08CI16) Discutir iniciativas que
contribuam para restabelecer o equilíbrio
ambiental a partir da identificação de
alterações climáticas regionais e globais
provocadas pela intervenção humana.
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PRÁTICA: Construção de um aparelho
simples que auxilia na medição da pressão
atmosférica.
CONCEITO: Relacionar a pressão do ar
com
a
temperatura,
identificar
características do ar quente e do ar frio
relacionando com a umidade do ar.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Relacionar o ar condicionado, seu
funcionamento com a altura na qual ele está
instalado e comparar os movimentos das
massas de ar.
PRÁTICA: Construção de um projeto de
arborização na escola.
CONCEITO: Conceituar climatologia e sua
importância nos estudos sobre as alterações
climáticas e o impacto do ser humano.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Sensibilizar a comunidade escolar quanto ao
desperdício e o processo de reutilização e
reciclagem de materiais.

Unidades Temáticas

Matéria e energia

Matéria e energia

Objetos de Conhecimento

CIÊNCIAS – 9º ANO
Habilidades

Orientações Metodológicas
PRÁTICA: Realizar um experimento que na
prática mostre as mudanças de estado físico
Aspectos quantitativos das (EF09CI01) Investigar as mudanças de da matéria;
transformações químicas
estado físico da matéria e explicar essas CONCEITO: Identificar os estados físicos
Estrutura da matéria
transformações com base no modelo de da matéria reconhecendo fatores que
Radiações
e
suas constituição submicroscópica.
influenciam na sua mudança.
aplicações na saúde
RELAÇÃO COM O COTIDANO:
Relacionar as mudanças de estados físicos
da matéria a fatores ambientais
PRÁTICA: Realizar experimento com
reagentes não voláteis para verificar que a
Aspectos quantitativos das (EF09CI02) Comparar quantidades de massa dos reagentes é igual as massas dos
transformações químicas
reagentes e produtos envolvidos em produtos.
Estrutura da matéria
transformações químicas, estabelecendo a CONCEITO: Conceituar a reação química e
Radiações
e
suas proporção entre as suas massas.
identificar os reagentes e produtos de uma
aplicações na saúde
reação;
RELAÇÃO COM O COTIDANO:
Relacionar a quantidade de ingredientes
utilizados na cozinha para o preparo de
alimentos com o conceito de reação
química.
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Matéria e energia

Matéria e energia

Matéria e energia

Aspectos quantitativos das
transformações químicas
Estrutura da matéria
Radiações
e
suas
aplicações na saúde

(EF09CI03) Identificar modelos que
descrevem a estrutura da matéria
(constituição do átomo e composição de
moléculas simples) e reconhecer sua
evolução histórica.

Aspectos quantitativos das
transformações químicas
Estrutura da matéria
Radiações
e
suas
aplicações na saúde

(EF09CI04)
Planejar
e
executar
experimentos que evidenciem que todas as
cores de luz podem ser formadas pela
composição das três cores primárias da luz
e que a cor de um objeto está relacionada
também à cor da luz que o ilumina.

Aspectos quantitativos das
transformações químicas
Estrutura da matéria
Radiações
e
suas
aplicações na saúde

(EF09CI05) Investigar os principais
mecanismos envolvidos na transmissão e
recepção de imagem e som que
revolucionaram
os
sistemas
de
comunicação humana.
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PRÁTICA: Construção de fórmulas
espaciais das moléculas usando bolinhas de
isopor.
CONCEITO: Conceituar átomo através da
teoria atômica e a evolução dos modelos
históricos.
RELAÇÃO COM O COTIDANO:
Relacionar a evolução científica com a
mudança dos conceitos.
PRÁTICA: Utilização do disco de Newton.
CONCEITO: Compreender a teoria
ondulatória da luz relacionando as cores
com o conceito de comprimento de onda.
RELAÇÃO COM O COTIDANO:
Compreensão das cores dos objetos e
fenômeno de reflexão da luz.
PRÁTICA: Exposição de figuras de
aparelhos utilizados na comunicação ao
longo do tempo.
CONCEITO: Conceituar onda mecânica
(som) e onda eletromagnética e seu uso na
comunicação humana.
RELAÇÃO COM O COTIDANO:
Relacionar o uso dos meios de comunicação
ao estudo das ondas.

Matéria e energia

Matéria e energia

Vida e evolução

Aspectos quantitativos das
transformações químicas
Estrutura da matéria
Radiações
e
suas
aplicações na saúde

(EF09CI06) Classificar as radiações
eletromagnéticas por suas frequências,
fontes e aplicações, discutindo e avaliando
as implicações de seu uso em controle
remoto, telefone celular, raio X, forno de
micro-ondas, fotocélulas etc.

Aspectos quantitativos das
transformações químicas
Estrutura da matéria
Radiações
e
suas
aplicações na saúde

(EF09CI07) Discutir o papel do avanço
tecnológico na aplicação das radiações na
medicina diagnóstica (raio X, ultrassom,
ressonância nuclear magnética) e no
tratamento de doenças (radioterapia,
cirurgia ótica a laser, infravermelho,
ultravioleta etc.).

Hereditariedade
Ideias evolucionistas
Preservação
biodiversidade

(EF09CI08) Associar os gametas à
transmissão das características hereditárias,
da estabelecendo relações entre ancestrais e
descendentes.
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PRÁTICA: Utilização de diferentes tipos de
controle remoto e observação do modo de
funcionamento.
CONCEITO: Compreender o espectro
eletromagnético (parte perceptível), seus
efeitos e aplicações.
RELAÇÃO COM O COTIDANO:
Relacionar os aparelhos que emitem
radiação e seu uso correto.
PRÁTICA: Trazer para analise em sala de
aula exames de imagens.
CONCEITO: Conceituar outras faixas de
espectro eletromagnético e suas aplicações
na medicina.
RELAÇÃO COM O COTIDANO:
Observar e compreender melhor exames de
medicina.
PRÁTICA: Produção da árvore genealógica
com fotografias se possível da família e
utilização de aplicativos que simula o
rejuvenescimento e envelhecimento.
CONCEITO: Caracterizar hereditariedade,
gametas e diferenciar genótipo de fenótipo.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Relacionar a transmissão das características
hereditárias aos gametas.

Vida e evolução

Vida e evolução

Vida e evolução

Hereditariedade
Ideias evolucionistas
Preservação
biodiversidade

Hereditariedade
Ideias evolucionistas
Preservação
biodiversidade

Hereditariedade
Ideias evolucionistas
Preservação
biodiversidade

(EF09CI09) Discutir as ideias de Mendel
sobre hereditariedade (fatores hereditários,
da segregação,
gametas,
fecundação),
considerando-as para resolver problemas
envolvendo a transmissão de características
hereditárias em diferentes organismos.

PRÁTICA: Realizar cruzamentos por meios
de cartões com características determinadas
para obtenção das gerações futuras.
CONCEITO: Caracterizar os fatores
hereditários,
segregação,
anomalias
genéticas, gametas e fecundação.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Demostrar através dos cruzamentos a
existência da diversidade genética.

(EF09CI10)
Comparar
as
ideias
evolucionistas de Lamarck e Darwin
da apresentadas em textos científicos e
históricos, identificando semelhanças e
diferenças entre essas ideias e sua
importância para explicar a diversidade
biológica.

PRÁTICA: Problematizar o tema evolução,
promover um debate entre as teorias de
Lamarck e Darwin com a formação de um
jure em sala.
CONCEITO: Analisar e caracterizar o
termo evolução.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Relacionar a formação de novas hipóteses
ao avanço do conhecimento científico.

(EF09CI11) Discutir a evolução e a
diversidade das espécies com base na
da atuação da seleção natural sobre as variantes
de uma mesma espécie, resultantes de
processo reprodutivo.

PRÁTICA: Simular a ação da seleção
natural por meio do processo de
camuflagem construindo um material
alternativo com papeis coloridos.
CONCEITO: Conceituar seleção natural e
associar características a esse processo.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Relacionara seleção natural ao processor de
adaptação dos seres vivos.
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Hereditariedade
Ideias evolucionistas
Preservação
biodiversidade

(EF09CI12) Justificar a importância das
unidades de conservação para a preservação
da da biodiversidade e do patrimônio nacional,
considerando os diferentes tipos de
unidades (parques, reservas e florestas
nacionais), as populações humanas e as
atividades a eles relacionados.

Hereditariedade
Ideias evolucionistas
Preservação
biodiversidade

(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e
coletivas para a solução de problemas
da ambientais da cidade ou da comunidade,
com base na análise de ações de consumo
consciente e de sustentabilidade bemsucedidas.

Vida e evolução

Vida e evolução
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PRÁTICA: Observar a biodiversidade em
torno da escola e catalogar algumas espécies
de flora e fauna predominantes na região
e\ou organizar uma aula de campo em um
ambiente distinto da comunidade com, por
exemplo, no Parque Botânico do Estado do
Ceará.
CONCEITO: Conceituar biodiversidade
suas potencialidades, fragilidades e
identificar agentes nocivos e suas ações.
Assim como medidas de proteção e
conservação da biodiversidade.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Relacionar a influencia humana como
agente risco e também de proteção ao
ecossistema.
PRÁTICA: Promover a coleta seletiva na
escola. Reutilização de restos orgânicos da
merenda escolar para produzir adubo.
CONCEITO: Incentivar o consumo
consciente, evitando o desperdício de
materiais. Trabalhando a sustentabilidade.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Relacionar a coleta seletiva a melhoria da
qualidade de vida e o desenvolvimento
sustentável.

Terra e Universo

Terra e Universo

Composição, estrutura e
localização do Sistema
Solar no Universo
Astronomia e cultura
Vida humana fora da Terra
Ordem
de
grandeza
astronômica
Evolução estelar

(EF09CI14) Descrever a composição e a
estrutura do Sistema Solar (Sol, planetas
rochosos, planetas gigantes gasosos e
corpos menores), assim como a localização
do Sistema Solar na nossa Galáxia (a Via
Láctea) e dela no Universo (apenas uma
galáxia dentre bilhões).

Composição, estrutura e
localização do Sistema
Solar no Universo
Astronomia e cultura
Vida humana fora da Terra
Ordem
de
grandeza
astronômica
Evolução estelar

(EF09CI15) Relacionar diferentes leituras
do céu e explicações sobre a origem da
Terra, do Sol ou do Sistema Solar às
necessidades
de
distintas
culturas
(agricultura, caça, mito, orientação espacial
e temporal etc.).
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PRÁTICA: Utilização de programas de
computadores, aplicativos e vídeos que
demonstrem a composição do Sistema Solar
e sua localização na Via Láctea.
CONCEITO: Conceituar estrela, planetas
rochosos, planetas gasosos e corpos
menores, galáxia e universo.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Investigar e identificar na comunidade os
principais planetas e estrelas no céu noturno.
Visível a olho nu e/ou com o auxilio de
instrumentos astronômicos ou aplicativos
específicos para esse fim. (Exemplo:
aplicativo gratuito disponibilizado no site da
Olimpíada de Astronomia e AstronáuticaOBA).
PRÁTICA: Uso de planetário e/ou jogo
astronomia, software educacional.
CONCEITO: Conceituar os diferentes
fenômenos relacionados agricultura, caça,
mitologia e orientação do espaço.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Pesquisar na comunidade os conhecimentos
astronômicos dos moradores ligados á
agricultura, caça, reprodução e etc.

Terra e Universo

Terra e Universo

Composição, estrutura e
localização do Sistema
Solar no Universo
Astronomia e cultura
Vida humana fora da Terra
Ordem
de
grandeza
astronômica
Evolução estelar

(EF09CI16) Selecionar argumentos sobre a
viabilidade da sobrevivência humana fora
da Terra, com base nas condições
necessárias à vida, nas características dos
planetas e nas distâncias e nos tempos
envolvidos em viagens interplanetárias e
interestelares.

Composição, estrutura e
localização do Sistema
Solar no Universo
Astronomia e cultura
Vida humana fora da Terra
Ordem
de
grandeza
astronômica
Evolução estelar

(EF09CI17) Analisar o ciclo evolutivo do
Sol (nascimento, vida e morte) baseado no
conhecimento das etapas de evolução de
estrelas de diferentes dimensões e os efeitos
desse processo no nosso planeta.
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PRÁTICA: Construção do Sistema Solar
com bolas e isopor ou materiais
reutilizáveis.
CONCEITO: Entender e identificar zona
habitável de um sistema planetário, tipos de
estrelas, distâncias astronômicas.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Comparar as distâncias no dia-a-dia dos
educandos entre a comunidade e o
município, estados, países, continentes e
verificar os efeitos físicos e psicológicos
PRÁTICA: Uso de software astronômico
interestelar para compararmos a diferentes
estrelas existentes e seus ciclos evolutivos.
CONCEITO: Compreender o processo do
ciclo evolutivo de uma estrela (nascimento,
vida e morte) e os principais fenômenos
relacionados ao nosso planeta.
RELAÇÃO COM O COTIDIANO:
Analisar o dia-a-dia dos educandos os
fenômenos estelares que tenha impactos no
nosso planeta.

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 geograficamente, sendo o mesmo
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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- 6º ano
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

Orientações metodológicas

O sujeito e seu
lugar no
Identidade sociocultural
mundo

(EF06GE01) Comparar modificações
das paisagens nos lugares de vivência
e os usos desses lugares em diferentes
tempos.

Entender a construção do espaço geográfico através de
exposições de textos, imagens, músicas e fotografias que
representem uma temporalidade, analisando as mudanças e
produções desses espaços.

O sujeito e seu
lugar no
Identidade sociocultural
mundo

(EF06GE02) Analisar modificações
de paisagens por diferentes tipos de
sociedade, com destaque para os
povos originários.

Interpretar a produção dos espaços (rural e urbano) a partir da
visão das comunidades locais (povos indígenas, quilombolas,
do campo e urbano) observando a produção cultural dos
remanescentes.
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O sujeito e seu
lugar no
Identidade sociocultural
mundo

Conexões e
escalas

Relações entre os
componentes físiconaturais

(EF06GE02) Analisar modificações
de paisagens por diferentes tipos de
sociedade, com destaque para os
povos originários.

Interpretar a produção dos espaços (rural e urbano) a partir da
visão das comunidades locais (povos indígenas, quilombolas,
do campo e urbano) observando a produção cultural dos
remanescentes.

(EF06GE03) Descrever os
movimentos do planeta e sua relação
com a circulação geral da atmosfera, o
tempo atmosférico e os padrões
climáticos.

Descrever os movimentos do planeta terra e dos demais
planetas do sistema solar por meio de maquetes e recursos
áudio visuais que possibilitem associá-los aos fatores
climáticos. Destacando as consequências desses fatores
climáticos locais.
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Conexões e
escalas

Conexões e
escalas

Relações entre os
componentes físiconaturais

Relações entre os
componentes físiconaturais

(EF06GE04) Descrever o ciclo da
água, comparando o escoamento
superficial no ambiente urbano e
rural, reconhecendo os principais
componentes da morfologia das
bacias e das redes hidrográficas e a
sua localização no modelado da
superfície terrestre e da cobertura
vegetal.

Identificar e explicar por meio de mapas, imagens e textos os
processos hidrológicos na(s) bacia(s) hidrográfica(s) local e
nacional, comparando o escoamento superficial no meio urbano
e rural. Propondo situações de investigação sobre o ciclo da
água.

(EF06GE05) Relacionar padrões
climáticos, tipos de solo, relevo e
formações vegetais.

Interpretar mapas do Domínios Naturais brasileiros, abordando
as características físico-climáticas dos biomas, com o auxílio
das definições de ambiente e paisagens. Buscando estabelecer
relações e comparações entre solo, clima, relevo e vegetação.
Compreender a importância da conservação e preservação
dessas regiões para a manutenção da vida local, regional e
nacional.
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Mundo do
trabalho

Mundo do
trabalho

Pesquisar e identificar por meio de textos, mapas e imagens os
impactos ambientais e as transformações ocorridas nas
paisagens nacionais e locais decorrentes das atividades
econômicas, como exemplo a agropecuária e a indústria.
Considerando a necessidade dessas atividades econômicas em
âmbito local e nacional, relacionando-as com os problemas e
questões ambientais delas originados.

Transformação das
paisagens naturais e
antrópicas

(EF06GE06) Identificar as
características das paisagens
transformadas pelo trabalho humano a
partir do desenvolvimento da
agropecuária e do processo de
industrialização.

Transformação das
paisagens naturais e
antrópicas

Compreender o processo de desenvolvimento das cidades:
analisando imagens históricas, textos, os espaços de vivência e
(EF06GE07) Explicar as mudanças na
arquitetura locais e de outras cidades. Buscando perceber as
interação humana com a natureza a
mudanças que ocorreram ao longo dos anos, devido a relação
partir do surgimento das cidades.
que existe do homem com a natureza, a partir do surgimento
das cidades.
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Formas de
Fenômenos naturais e
representação e
sociais representados de
pensamento
diferentes maneiras
espacial

(EF06GE08) Medir distâncias na
superfície pelas escalas gráficas e
numéricas dos mapas.
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Apresentar o uso das escalas numéricas e gráficas para a
construção de mapas. Calculando distâncias entre localidades
com o apoio de um mapa. Realizar atividades que trabalhem a
redução de medidas.

Formas de
Fenômenos naturais e
representação e
sociais representados de
pensamento
diferentes maneiras
espacial

(EF06GE09) Elaborar modelos
tridimensionais, blocos-diagramas e
perfis topográficos e de vegetação,
visando à representação de elementos
e estruturas da superfície terrestre.

Construir (criar) maquetes do seu espaço de vivência ou de uma
região específica que represente características da natureza
como o relevo, a hidrografia, área urbana e edificações, que
sejam proporcionais as dimensões reais da paisagem.

Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

(EF06GE10) Explicar as diferentes
formas de uso do solo (rotação de
terras, terraceamento, aterros etc.) e
de apropriação dos recursos hídricos
(sistema de irrigação, tratamento e
redes de distribuição), bem como suas
vantagens e desvantagens em
diferentes épocas e lugares.

Apresentar por meio áudio-visual ou imagens os diferentes
usos do solo e da água (recursos hídricos) relacionando o uso
do solo com a oferta e necessidade de água na atividade
agrícola, salientando vantagens e desvantagens nos diferentes
lugares e tempos.

Biodiversidade e ciclo
hidrológico
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Biodiversidade e ciclo
hidrológico

(EF06GE11) Analisar distintas
interações das sociedades com a
natureza, com base na distribuição dos
componentes físico-naturais,
incluindo as transformações da
biodiversidade local e do mundo.

Compreender por meio de imagens, mapas, gráficos e recursos
áudio-visuais a relação da população com os espaços e suas
consequências na biodiversidade local, regional, nacional e
mundial.

Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

Biodiversidade e ciclo
hidrológico

(EF06GE12) Identificar o consumo
dos recursos hídricos e o uso das
principais bacias hidrográficas no
Brasil e no mundo, enfatizando as
transformações nos ambientes
urbanos.

Por meio de mapas apresentar as Bacias Hidrográficas em
âmbito nacional, regional e local. Observando como essas
bacias contribuem com o abastecimento das regiões urbanas e
rurais. Analisando as condições ambientais em que se
encontram essas bacias.

Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

Atividades humanas e
dinâmica climática

(EF06GE13) Analisar consequências,
vantagens e desvantagens das práticas
humanas na dinâmica climática (ilha
de calor etc.).

Analisar com o auxílio de gráficos, mapas e textos as variações
climáticas nos ambientes de Sertão, Serra e Mar no âmbito
local e as consequências das ações humanas na dinâmica
climática local, regional, nacional e mundial.

Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida
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Geografia-7ºano
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

Orientações metodológicas

O sujeito e seu Ideias e concepções
lugar no
sobre a formação
mundo
territorial do Brasil

(EF07GE01) Avaliar, por meio de
exemplos extraídos dos meios de
comunicação, ideias e estereótipos
acerca das paisagens e da formação
territorial do Brasil.

Apresentar e compreender as informações retiradas dos meios
de comunicação, como jornais, textos, sites e blogs as
paisagens e a formação territorial nacional e local.

Conexões e
escalas

(EF07GE02) Analisar a influência dos
fluxos econômicos e populacionais na
formação socioeconômica e territorial
do Brasil, compreendendo os conflitos
e as tensões históricas e
contemporâneas.

Analisar dados censitários do IBGE com relação aos fatores
socioeconômicos que influenciaram na formação territorial
nacional. Compreender as interações e fluxos migratórios
regionais.

Formação territorial do
Brasil

460

Conexões e
escalas

Conexões e
escalas

Formação territorial do
Brasil

(EF07GE03) Selecionar argumentos
que reconheçam as territorialidades
dos povos indígenas originários, das
comunidades remanescentes de
quilombos, de povos das florestas e do
cerrado, de ribeirinhos e caiçaras,
entre outros grupos sociais do campo
e da cidade, como direitos legais
dessas comunidades.

Conhecer as territorialidades dos povos indígenas, quilombolas
e ribeirinhos com direitos legais sobre a propriedade do
espaço. Utilizando como fonte de informações a legislação
local, a vivência desses povos e traços culturais dos
remanescentes.

Características da
população brasileira

(EF07GE04) Analisar a distribuição
territorial da população brasileira,
considerando a diversidade étnicocultural (indígena, africana, europeia e
asiática), assim como aspectos de
renda, sexo e idade nas regiões
brasileiras.

Analisar através de gráficos, dados do IBGE, mapas, textos,
filmes, literaturas e produções áudio-visuais a distribuição
territorial da população brasileira, considerando a diversidade
étnico-cultural, assim como aspectos de renda, sexo e idade da
população local.
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Mundo do
trabalho

(EF07GE05) Analisar fatos e
situações representativas das
Produção, circulação e
alterações ocorridas entre o período
consumo de mercadorias
mercantilista e o advento do
capitalismo.

Analisar a evolução histórica do processo de produção dos
espaços geográficos entre o período mercantilista e o advento
do capitalismo, através do uso de textos, filmes e imagens.

Mundo do
trabalho

(EF07GE06) Discutir em que medida
a produção, a circulação e o consumo
Produção, circulação e
de mercadorias provocam impactos
consumo de mercadorias ambientais, assim como influem na
distribuição de riquezas, em diferentes
lugares.

Propor debates baseados em produções textuais a cerca dos
impactos da produção, circulação e o consumo de mercadorias
no âmbito local e nacional. Sugerindo que se façam exposições
sobre os principais impactos ambientais resultantes dessa
produção, circulação e consumo de mercadorias.
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Mundo do
trabalho

Mundo do
trabalho

Desigualdade social e o
trabalho

(EF07GE07) Analisar a influência e o
Discutir com base em textos e na própria vivência dos alunos o
papel das redes de transporte e
acesso as redes de transporte e comunicação e os impactos no
comunicação na configuração do
desenvolvimento das comunidades.
território brasileiro.

Desigualdade social e o
trabalho

(EF07GE08) Estabelecer relações
entre os processos de industrialização
e inovação tecnológica com as
transformações socioeconômicas do
território brasileiro.

Analisar com o auxílio de gráficos (infográficos), mapas,
filmes e textos a evolução industrial e as inovações
tecnológicas sobre o mercado de trabalho nacional e local.
Relacionando essa evolução com as transformações
socioeconômicas que ocorreram nas diferentes regiões
brasileiras decorrentes desse processo.

(EF07GE09) Interpretar e elaborar
mapas temáticos e históricos,
inclusive utilizando tecnologias
digitais, com informações
demográficas e econômicas do Brasil
(cartogramas), identificando padrões
espaciais, regionalizações e analogias
espaciais.

Elaboração de mapas temáticos, como opção: o uso de
tecnologias digitais; analisando e comparando a situação
econômica e demográfica nacional e local.

Formas de
representação e Mapas temáticos do
pensamento
Brasil
espacial
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Formas de
representação e Mapas temáticos do
pensamento
Brasil
espacial

(EF07GE10) Elaborar e interpretar
gráficos de barras, gráficos de setores e
histogramas, com base em dados
socioeconômicos das regiões brasileiras.

Elaborar gráficos, histogramas e tabelas com dados fornecidos
pelo IBGE e IPECE para a compreensão socioeconômica das
regiões brasileiras.

Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

(EF07GE11) Caracterizar dinâmicas
dos componentes físico-naturais no
território nacional, bem como sua
Biodiversidade brasileira distribuição e biodiversidade
(Florestas Tropicais, Cerrados,
Caatingas, Campos Sulinos e Matas
de Araucária).

Identificar e comparar por meio de mapas e imagens as
caraterísticas naturais e a biodiversidade presente no território
local e nacional.

Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

(EF07GE12) Comparar unidades de
conservação existentes no Município
de residência e em outras localidades
Biodiversidade brasileira
brasileiras, com base na organização
do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC).

Conhecer por meio de fotos, textos e aulas de campo o Parque
Botânico, a Serra da Rajada e o Estuário do Rio Ceará, além
das unidades de conservação presentes no Estado e as espécies
pertencentes a fauna e flora local.
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Geografia-8º ano
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

Orientações metodológicas

O sujeito e seu
O sujeito e seu lugar no
lugar no
mundo
mundo

(EF08GE01) Descrever as rotas de
dispersão da população humana pelo
planeta e os principais fluxos
migratórios em diferentes períodos da
história, discutindo os fatores
históricos e condicionantes físiconaturais associados à distribuição da
população humana pelos continentes.

Conhecer por meio de fotos, textos e aulas de campo o Parque
Botânico, a Serra da Rajada e o Estuário do Rio Ceará, além
das unidades de conservação presentes no Estado e as espécies
pertencentes a fauna e flora local.

O sujeito e seu
O sujeito e seu lugar no
lugar no
mundo
mundo

(EF08GE02) Relacionar fatos e
situações representativas da história
das famílias do Município em que se
localiza a escola, considerando a
diversidade e os fluxos migratórios da
população mundial.

Analisar por meio de textos e imagens as origens das famílias
presentes no município e da comunidade ao entorno da escola.
Conhecer os fluxos migratórios internos locais, estaduais,
nacionais e mundiais. Sugestão: Elaborar um instrumental de
entrevista para identificar as origens das famílias presentes no
município
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O sujeito e seu Diversidade e dinâmica
lugar no
da população mundial e
mundo
local

(EF08GE03) Analisar aspectos
representativos da dinâmica
demográfica, considerando
características da população (perfil
etário, crescimento vegetativo e
mobilidade espacial).

Comparar por meio de análise das pirâmides etárias e
infográficos os aspectos da dinâmica demográfica municipal e
nacional. Considerando características da população (perfil
etário, crescimento vegetativo e mobilidade espacial). Detectar
a evolução do crescimento vegetativo e sua principais
consequências.

O sujeito e seu Diversidade e dinâmica
lugar no
da população mundial e
mundo
local

(EF08GE04) Compreender os fluxos
de migração na América Latina
(movimentos voluntários e forçados,
assim como fatores e áreas de
expulsão e atração) e as principais
políticas migratórias da região.

Conhecer por meio de textos, mapas e gráficos os fluxos
migratórios da América Latina e a sua relação com o Brasil e
Caucaia. Sugestão: Pesquisar sobre os impactos da migração
de venezuelanos para o Brasil.
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Conexões e
escalas

Corporações e
organismos
internacionais e do
Brasil na ordem
econômica mundial

(EF08GE05) Aplicar os conceitos de
Estado, nação, território, governo e
país para o entendimento de conflitos
e tensões na contemporaneidade, com
destaque para as situações
geopolíticas na América e na África e
suas múltiplas regionalizações a partir
do pós-guerra.

Pesquisar por meio de textos e mapas os conflitos étnicos
existentes no âmbito global, nacional e municipal. Conhecer os
conceitos de Estado, Nação e Território para o entendimento
de conflitos e tensões na contemporaneidade. Conhecer a
divisão política-administrativa nacional, estadual e municipal.

Conexões e
escalas

Corporações e
organismos
internacionais e do
Brasil na ordem
econômica mundial

(EF08GE06) Analisar a atuação das
organizações mundiais nos processos
de integração cultural e econômica
nos contextos americano e africano,
reconhecendo, em seus lugares de
vivência, marcas desses processos.

Conhecer a atuação dos orgãos de desenvolvimento social e
econômico e fazer uma análise atraves de textos diversos e
videos sobre o impacto das marcas do processo.

Conexões e
escalas

Corporações e
organismos
internacionais e do
Brasil na ordem
econômica mundial

(EF08GE07) Analisar os impactos
geoeconômicos, geoestratégicos e
geopolíticos da ascensão dos Estados
Unidos da América no cenário
internacional em sua posição de
liderança global e na relação com a
China e o Brasil.

Identificar e analisar com textos e vídeos diversos os fatores
responsáveis pela Ascenção dos Estados Unidos, a liderança da
política e economia mundial e a relação com o Brasil e a
China.
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Conexões e
escalas

Conexões e
escalas

Corporações e
organismos
internacionais e do
Brasil na ordem
econômica mundial

(EF08GE08) Analisar a situação do
Brasil e de outros países da América
Latina e da África, assim como da
potência estadunidense na ordem
mundial do pós-guerra.

Corporações e
organismos
internacionais e do
Brasil na ordem
econômica mundial

(EF08GE09) Analisar os padrões
econômicos mundiais de produção,
distribuição e intercâmbio dos
Analisar com uso de textos, videos, debatese murais as
produtos agrícolas e industrializados,
relações produtivas e comerciais entre o BRICS e os Estados
tendo como referência os Estados
Unidos e o impacto na economia mundial.
Unidos da América e os países
denominados de Brics (Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul).
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Analisar através de textos e infográficos a influencia dos
Estados Unidos no período pós guerra no Brasil, nos países da
América Latina, e no continente africano destacando a situação
econômica dos países.

Conexões e
escalas

Corporações e
organismos
internacionais e do
Brasil na ordem
econômica mundial

(EF08GE10) Distinguir e analisar
conflitos e ações dos movimentos
sociais brasileiros, no campo e na
cidade, comparando com outros
movimentos sociais existentes nos
países latino-americanos.

Conhecer através de textos diversos e imagens os movimentos
sociais brasileiros; distinguir os conflitos sociais no Brasil e
América Latina, analisando os efeitos causados pelo processo
sócio econômico nesses países.

Conexões e
escalas

Corporações e
organismos
internacionais e do
Brasil na ordem
econômica mundial

(EF08GE11) Analisar áreas de
conflito e tensões nas regiões de
fronteira do continente latinoamericano e o papel de organismos
internacionais e regionais de
cooperação nesses cenários.

. Conhecer através de textos, debates, vídeos os principais
conflitos nas regiões de fronteira entre os países da América
Latina. Identificar a atuação da ONU e órgãos regionais na
resolução dos conflitos.

469

Conexões e
escalas

Corporações e
organismos
internacionais e do
Brasil na ordem
econômica mundial

(EF08GE12) Compreender os
objetivos e analisar a importância dos
organismos de integração do território
americano (Mercosul, OEA, OEI,
Nafta, Unasul, Alba, Comunidade
Andina, Aladi, entre outros).

Conexões e
escalas

Corporações e
organismos
internacionais e do
Brasil na ordem
econômica mundial

(EF08GE13) Analisar a influência do
desenvolvimento científico e
Verificar através de gráficos e textos a evolução tecnológica e
tecnológico na caracterização dos
científica no mercado de trabalho existente no meio urbano e
tipos de trabalho e na economia dos
rural dos países Americanos e Africanos.
espaços urbanos e rurais da América e
da África.
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Entender por meio de textos, mapas e vídeos como ocorreu a
formação dos Blocos Econômicos na América, compreendendo
os objetivos e a importância dos mesmos na economia
mundial.

Mundo do
trabalho

(EF08GE14) Analisar os processos de
desconcentração, descentralização e
Os diferentes contextos e recentralização das atividades
os meios técnico e
econômicas a partir do capital
tecnológico na produção estadunidense e chinês em diferentes
regiões no mundo, com destaque para
o Brasil.

Analisar os efeitos da dinâmica econômica mundial
compreendendo os processos de desconcentração,
descentralização e recentralização ocorrida em escala global e
nacional devido ao capital estadunidense e chinês.

Mundo do
trabalho

(EF08GE15) Analisar a importância
dos principais recursos hídricos da
América Latina (Aquífero Guarani,
Bacias do rio da Prata, do Amazonas e
do Orinoco, sistemas de nuvens na
Amazônia e nos Andes, entre outros)
e discutir os desafios relacionados à
gestão e comercialização da água.

Localizar no mapa os principais recursos hídricos da América,
listando e analisando seus principais consumidores e a
desigualdade no acesso a esse recurso, bem como a gestão,
comercialização e poluição das fontes de água.

Transformações do
espaço na sociedade
urbano-industrial na
América Latina

471

Mundo do
trabalho

Transformações do
espaço na sociedade
urbano-industrial na
América Latina

(EF08GE16) Analisar as principais
problemáticas comuns às grandes
cidades latino-americanas,
particularmente aquelas relacionadas à
distribuição, estrutura e dinâmica da
população e às condições de vida e
trabalho.

Mundo do
trabalho

Transformações do
espaço na sociedade
urbano-industrial na
América Latina

(EF08GE17) Analisar a segregação
socioespacial em ambientes urbanos
da América Latina, com atenção
especial ao estudo de favelas,
alagados e zona de riscos.
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Conhecer com o uso de imagens, gráficos e textos diversos os
principais problemas sociais presentes nas grandes cidades
latino-americanas, analisando as causas e consequências da
condição social da população latino americana.

Analisar por meio de imagens, videos, maquetes, músicas as
diferentes formas de segregação do espaço urbano, associando
a marginalização de determinadas pessoas, grupos sociais por
fatores econômicos, culturais históricos e raciais.

(EF08GE18) Elaborar mapas ou
outras formas de representação
Formas de
Cartografia: anamorfose, cartográfica para analisar as redes e as
Elaborar e analisar mapas com dados que permitam o
representação e croquis e mapas
dinâmicas urbanas e rurais,
estudante analisar as redes de ordenamento social, territorial,
pensamento
temáticos da América e ordenamento territorial, contextos
cultural, modo de vida e uso e ocupação do solo dos
espacial
África
culturais, modo de vida e usos e
continenetes americano e africano..
ocupação de solos da África e
América.

Formas de
representação e
pensamento
espacial

(EF08GE19) Interpretar cartogramas,
Cartografia: anamorfose,
mapas esquemáticos (croquis) e
croquis e mapas
anamorfoses geográficas com
temáticos da América e
informações geográficas acerca da
África
África e América.
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Conhecer as anamorfoses geográficas e cartográficas para a
elaboração de mapas com dados obtidos para a compreensão
das diferentes realidades geográficas da América e da África.

Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

Identidades e
interculturalidades
regionais: Estados
Unidos da América,
América espanhola e
portuguesa e África

( EF08GE20) Analisar características
de países e grupos de países da
América e da África no que se refere
aos aspectos populacionais, urbanos,
políticos e econômicos, e discutir as
desigualdades sociais e econômicas e
as pressões sobre a natureza e suas
riquezas (sua apropriação e valoração
na produção e circulação), o que
resulta na espoliação desses povos.

Pesquisar informações que apresentem comparativamente os
aspectos populacionais, sociais, econômicos, políticos e
urbanos dos países da América e da África. E discutir numa
roda de conversa as desigualdades econômicas e sociais dos
povos nesses países.

Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

Identidades e
interculturalidades
regionais: Estados
Unidos da América,
América espanhola e
portuguesa e África

(EF08GE21) Analisar o papel
ambiental e territorial da Antártica no
contexto geopolítico, sua relevância
para os países da América do Sul e
seu valor como área destinada à
pesquisa e à compreensão do
ambiente global.

Analisar e interpretar atraves de textos a importancia
geopolitica da Antártica ,a sua importancia para a pesquisa e a
preservação dessa região em seus aspectos naturais.
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Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

Diversidade ambiental e
as transformações nas
paisagens na América
Latina

(EF08GE22) Identificar os principais
recursos naturais dos países da
América Latina, analisando seu uso
para a produção de matéria-prima e
energia e sua relevância para a
cooperação entre os países do
Mercosul.

Apresentar os aspectos físicos da A. Latina por meio de mapas
temáticos, correlacionado com suas características econômicas
e de produção de matéria-prima. Identificar o uso dos recursos
naturais renováveis e não renováveis e sua importância para o
desenvolvimento econômico dos países e suas cooperações
econômicas.

Diversidade ambiental e
as transformações nas
paisagens na América
Latina

(EF08GE23) Identificar paisagens da
América Latina e associá-las, por
meio da cartografia, aos diferentes
povos da região, com base em
aspectos da geomorfologia, da
biogeografia e da climatologia.

Apresentar os aspectos físicos da A. Latina por meio de mapas
temáticos, correlacionado as paisagens aos povos e lugares.
Ressaltar características sobre clima, relevo e vegetação.
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Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

Diversidade ambiental e
as transformações nas
paisagens na América
Latina

(EF08GE24) Analisar as principais
características produtivas dos países
latino-americanos (como exploração
mineral na Venezuela; agricultura de
alta especialização e exploração
mineira no Chile; circuito da carne
nos pampas argentinos e no Brasil;
circuito da cana-de-açúcar em Cuba;
polígono industrial do sudeste
brasileiro e plantações de soja no
centro-oeste; maquiladoras
mexicanas, entre outros).
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Analisar por meio de mapas , textos e imagens as escolhas
produtivas dos países da A. Latina e a condição
socioeconômica da população (necessidade de mercado
interno, condição de trabalho e distribuição de renda).

Geografia-9º ano
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

(EF09GE01) Analisar criticamente de
que forma a hegemonia europeia foi
O sujeito e seu A hegemonia europeia
exercida em várias regiões do planeta,
lugar no
na economia, na política notadamente em situações de conflito,
mundo
e na cultura
intervenções militares e/ou influência
cultural em diferentes tempos e
lugares.

O sujeito e seu Corporações e
lugar no
organismos
mundo
internacionais

(EF09GE02) Analisar a atuação das
corporações internacionais e das
organizações econômicas mundiais na
vida da população em relação ao
consumo, à cultura e à mobilidade.
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Orientações metodológicas

Pesquisar textos e reportagens sobre a hegemonia e influência
da Europa na economia, na política e na cultura no mundo.

Apresentar e pesquisar informações sobre a influência das
Organizações Econômicas Mundiais e das coorporações
internacionais na vida da população.

O sujeito e seu As manifestações
lugar no
culturais na formação
mundo
populacional

(EF09GE03) Identificar diferentes
manifestações culturais de minorias
étnicas como forma de compreender a
multiplicidade cultural na escala
mundial, defendendo o princípio do
respeito às diferenças.

O sujeito e seu As manifestações
lugar no
culturais na formação
mundo
populacional

(EF09GE04) Relacionar diferenças de
paisagens aos modos de viver de
Utilizar mapas sobre as paisagens naturais e regiões da Europa,
diferentes povos na Europa, Ásia e
Ásia e Oceania espacializando os diferentes povos em suas
Oceania, valorizando identidades e
diferentes paisagens.
interculturalidades regionais.

Conexões e
escalas

Integração mundial e
suas interpretações:
globalização e
mundialização

(EF09GE05) Analisar fatos e
situações para compreender a
integração mundial (econômica,
política e cultural), comparando as
diferentes interpretações: globalização
e mundialização.
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Investigar quais são os grupos sociais minoritários (étnicos,
religiosos, sexuais e políticos) que sofrem exclusão social,
desigualdades, preconceitos e discriminação. Identificar as
diferenças entre os grupos existentes no ambito local, nacional
e mundialmente.

Roda de conversa e discussão em torno de notíciais de jornais
e publicações da internet sobre as diversas situações de
conflitos étnicos, Nova Ordem Mundial, potências mundiais,
globalização econômica, comparando as diferentes
interpretações sobre o processo de globalização.

(EF09GE06) Associar o critério de
divisão do mundo em Ocidente e
Oriente com o Sistema Colonial
implantado pelas potências europeias.

Discutir sobre a divisão de mundo em dois polos, utilizando
mapas para apresentar que essa divisão vai além da divisão
geográfica, tendo sua origem nas estruturas econômicas,
sociais, políticas e ideológicas.

Conexões e
escalas

A divisão do mundo em
Ocidente e Oriente

Conexões e
escalas

(EF09GE07) Analisar os componentes
Intercâmbios históricos e
Interpretar mapas sobre os aspectos físicos-naturais da Eurásia,
físico-naturais da Eurásia e os
culturais entre Europa,
apresentando por meio de textos os aspectos históricos e
determinantes histórico-geográficos
Ásia e Oceania
geográficos da divisão Europa e Ásia.
de sua divisão em Europa e Ásia.
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Conexões e
escalas

(EF09GE08) Analisar transformações
Intercâmbios históricos e territoriais, considerando o
culturais entre Europa,
movimento de fronteiras, tensões,
Ásia e Oceania
conflitos e múltiplas regionalidades na
Europa, na Ásia e na Oceania.

Pesquisar notícias de jornais sobre conflitos territoriais da
atualidade, compreendendo as razões para tais conflitos. Usar
recursos audiovisual para mostrar as diversas regionalizações
presentes nesses continentes.

Conexões e
escalas

(EF09GE09) Analisar características
de países e grupos de países europeus,
asiáticos e da Oceania em seus
Intercâmbios históricos e
aspectos populacionais, urbanos,
culturais entre Europa,
políticos e econômicos, e discutir suas
Ásia e Oceania.
desigualdades sociais e econômicas e
pressões sobre seus ambientes físiconaturais.

Pesquisar, analisar e ler gráficos sobre aspetos populacionais e
econômicos. Montar uma tabela com dados encontrados
relacionando os motivos que comprovem a desigualdade social
e econômica.

(EF09GE10) Analisar os impactos do
processo de industrialização na
produção e circulação de produtos e
culturas na Europa, na Ásia e na
Oceania.

Mostrar imagens sobre as diversas formas (ambientais, sociais
e econômica) fruto do processo de industrialização, analisando
suas consequências na sociedade europeia, asiática e oceânica.

Mundo do
trabalho

Transformações do
espaço na sociedade
urbano-industrial
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Mundo do
trabalho

Mundo do
trabalho

Transformações do
espaço na sociedade
urbano-industrial

(EF09GE11) Relacionar as mudanças
técnicas e científicas decorrentes do
processo de industrialização com as
transformações no trabalho em
diferentes regiões do mundo e suas
consequências no Brasil.

Usar recursos audiovisuais (filmes, documentários e imagens)
para relacionar a industrialização com a forma de trabalho
mostrando sua evolução. Instigar a comparação e descobrir as
formas de trabalho existente no Brasil.

Cadeias industriais e
inovação no uso dos
recursos naturais e
matérias-primas

(EF09GE12) Relacionar o processo
de urbanização às transformações da
produção agropecuária, à expansão do
desemprego estrutural e ao papel
crescente do capital financeiro em
diferentes países, com destaque para o
Brasil.

Conhecer por meio de imagens, filmes, vídeos e textos as
transformações no espaço de produção agropecuária e o modo
de produção. Ressaltar sua evolução em diferentes aspectos e o
crescimento do desemprego estrutural.
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Mundo do
trabalho

Cadeias industriais e
inovação no uso dos
recursos naturais e
matérias-primas

(EF09GE13) Analisar a importância
da produção agropecuária na
Conhecer a importância do espaço rural e da atividade
sociedade urbano-industrial ante o
agropecuária. Mostrando imagens e tabelas da desigualdade
problema da desigualdade mundial de
do acesso a alimentos no Brasil e no mundo.
acesso aos recursos alimentares e à
matéria-prima.

(EF09GE14) Elaborar e interpretar
Leitura e elaboração de gráficos de barras e de setores, mapas
Formas de
mapas temáticos, croquis temáticos e esquemáticos (croquis) e
Elaborar e interpretarmapas a partir de informações prérepresentação e e outras formas de
anamorfoses geográficas para
estabelecidas mostrando as diferenças e desigualdades em
pensamento
representação para
analisar, sintetizar e apresentar dados
diferentes aspectos sociais, políticos e econômicos.
espacial
analisar informações
e informações sobre diversidade,
geográficas
diferenças e desigualdades
sociopolíticas e geopolíticas mundiais.
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Leitura e elaboração de
Formas de
mapas temáticos, croquis
representação e e outras formas de
pensamento
representação para
espacial
analisar informações
geográficas

(EF09GE15) Comparar e classificar
diferentes regiões do mundo com base
em informações populacionais,
econômicas e socioambientais
representadas em mapas temáticos e
com diferentes projeções
cartográficas.

Analisar mapas temáticos sobre população e economia
mundial.
Usar audiovisual para comparar os dados populacionais
econômicos e socioambientais das diferentes regiões do
mundo.

Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

(EF09GE16) Identificar e comparar
diferentes domínios morfoclimáticos
da Europa, da Ásia e da Oceania.

Identificar por meio de imagens os domínios morfoclimáticos
dos continentes da Europa, da Ásia e da Oceania.
Construir mapas temáticos e caracterizar os continentes
segundo os domínios morfoclimáticos.

Diversidade ambiental e
as transformações nas
paisagens na Europa, na
Ásia e na Oceania
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Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

Diversidade ambiental e
as transformações nas
paisagens na Europa, na
Ásia e na Oceania

(EF09GE17) Explicar as
Identificar atraves de imagens, mapas e textos as
características físico-naturais e a
características físico-naturais da região da Ásia, da Europa e da
forma de ocupação e usos da terra em
Oceania, compreendendo que o uso da terra, a ocupação e a
diferentes regiões da Europa, da Ásia
produção estão relacionados com essas características.
e da Oceania.

Diversidade ambiental e
as transformações nas
paisagens na Europa, na
Ásia e na Oceania

(EF09GE18) Identificar e analisar as
cadeias industriais e de inovação e as
consequências dos usos de recursos
naturais e das diferentes fontes de
energia (tais como termoelétrica,
hidrelétrica, eólica e nuclear) em
diferentes países.

484

Identificar através de imagens, mapas e textos as características
físico-naturais da região da Ásia, da Europa e da Oceania,
compreendendo que o uso da terra, a ocupação e a produção
estão relacionados com essas características.

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 sociale12, 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 ensinoaprendizagem 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 um novo

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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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 ensinoaprendizagem 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
culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no
mundo contemporâneo.
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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 6° ano
UNIDADES
TEMÁTICAS

História:
tempo,
espaço e
formas de
registros.

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

A questão do tempo,
sincronias e diacronias:
reflexões sobre o sentido das
cronologias.

Formas de registro da
história e da produção do
conhecimento histórico

As origens da humanidade,
seus deslocamentos e os
processos de sedentarizarão.

HABILIDADES

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

(EF06HI01)
Identificar diferentes
formas de
compreensão da noção
de tempo e de
periodização dos
processos históricos
(continuidades e
rupturas).
(EF06HI02)
Identificar a gênese da
produção do saber
histórico e analisar o
significado das fontes
que originaram
determinadas formas
de registro em
sociedades e épocas
distintas.
(EF06HI03)
Identificar as hipóteses
científicas sobre o
surgimento da espécie
humana e sua
historicidade e analisar
os significados dos
mitos de fundação.
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- Utilizar calendários como exemplo. - Fazer exposições de objetos
antigos e compará-los aos atuais, como celular, vídeo cassete. Fazer um levantamento, através de entrevistas, sobre as
brincadeiras antigas e as brincadeiras ais, promovendo um debate.
Interpretar os fatos históricos levando em conta as questões do
reconhecimento da história como processo.

- Apresentar os registros atuais como RG dos alunos, álbum de
fotos, certidão de nascimento, brinquedos, objetos de família,
exemplificando os diferentes tipos de fontes históricas. Promover
experiências provocadoras, garantindo a aprendizagem por meio
de múltipla linguagem.

- Apresentar imagens de fósseis, esculturas dos mesmos. Debater sobre a importância da preservação da memória. Conhecer os mitos de fundação do município e da comunidade
que vivem.

(EF06HI04) Conhecer
as teorias sobre a
origem do homem
americano.

- Debater sobre os meios de transportes atuais e explicar como
houve a "diminuição" das distâncias com as novas tecnologias. Fazer um comparativo com os meios de transporte antigos.

(EF06HI05) Descrever
- Entrevistar antigos moradores do município e da comunidade
modificações da
para um comparativo entre a paisagem no passado e nos dias
natureza e da
atuais. - Expor fotos antigas.
paisagem realizadas
por diferentes tipos de
sociedade, com
destaque para os
povos indígenas
originários e povos
africanos, e discutir a
natureza e a lógica das
transformações
ocorridas.

A invenção
do mundo
clássico e o

(EF06HI06)
Identificar
geograficamente as
rotas de povoamento
no território
americano.

Apresentar as invenções gregas, principalmente relacionadas a
arquitetura. - Debater sobre a democracia por meio de imagens e
mostrar como a sociedade ocidental ainda utiliza-se bastante desse
conceito até os dias de hoje. - Destacar os períodos da antiguidade
clássica. Visando a historia politica literária politica literária,
culturalidade valorizando a transformação intelectual grecoromano.

(EF06HI07)
Identificar aspectos e
formas de registro das
sociedades antigas na

Abordar a importância da oralidade na formação da memória e na
manutenção das tradições em família. - Pesquisar a história da
África e seus ancestrais destacando sua cultura milenar no tempo

489

contraponto
com outras
sociedades

Povos da Antiguidade na
África (egípcios), no Oriente
Médio (mesopotâmicos) e
nas Américas (précolombianos) Os povos
indígenas originários do
atual território brasileiro e
seus hábitos culturais e
sociais

O Ocidente Clássico:
aspectos da cultura na
Grécia e em Roma

Lógicas de
organização
política

África, no Oriente
Médio e nas Américas,
distinguindo alguns
significados presentes
na cultura material e
na tradição oral dessas
sociedades.
EF06HI08) Identificar
os espaços territoriais
ocupados e os aportes
culturais, científicos,
sociais e econômicos
dos astecas, maias e
incas e dos povos
indígenas de diversas
regiões brasileiras.
(EF06HI09) Discutir o
conceito de
Antiguidade Clássica,
seu alcance e limite na
tradição ocidental,
assim como os
impactos sobre outras
sociedades e culturas.
(EF06HI10) Explicar a
formação da Grécia
Antiga, com ênfase na
formação da polis e
nas transformações
políticas, sociais e
culturais.
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e no espaço de cada povo. - Pesquisar áreas e reservas habitados
por povos indígenas destacando os seus feitos culturais
científicos,, sociais e econômicos das regiões brasileiras com
ênfase em outros povos do mundo. -

- Apresentar através de imagens a complexidade das antigas
sociedades da América e as criações a partir de suas necessidades,,
mostrando como aproveitamos tais invenções na atualidade.

- Apresentar as invenções gregas, principalmente relacionadas a
arquitetura. - Debater sobre a democracia por meio de imagens e
mostrar como a sociedade ocidental ainda utiliza-se bastante desse
conceito até os dias de hoje. - Destacar os períodos da antiguidade
clássica. Visando a historia politica literária politica literária,
cultural idade valorizando a transformação intelectual grecoromano
- Debates temáticos. - Leituras de textos complementares. Abordar o conceito de autonomia de um país, estado, cidade e
município; evidenciando as questões de hierarquia.

As noções de cidadania e
política na Grécia e em
Roma • Domínios e
expansão das culturas grega
e romana • Significados do
conceito de “império” e as
lógicas de conquista,
conflito e negociação dessa
forma de organização
política
As diferentes
formas de organização
política na África: reinos,
impérios, cidades- estadas e
sociedades linhageiras ou
aldeias.

(EF06HI11)
- Apontar as diferenças entre Monarquia e República. - Encenar
Caracterizar o
processo de formação em sala de aula a passagem de uma Monarquia para uma
República.
da Roma Antiga e
suas configurações
sociais e políticas nos
períodos monárquico e
republicano.
(EF06HI12) Associar
o conceito de
cidadania a dinâmicas
de inclusão e exclusão
na Grécia e Roma
antigas.
(EF06HI13)
Conceituar “império”
no mundo antigo, com
vistas à análise das
diferentes formas de
equilíbrio e
desequilíbrio entre as
partes envolvidas.
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- Simular uma votação em sala de aula entre os alunos, dividindo
os mesmo em grupos com propostas. - Fazer um comparativo da
cidadania no passado e nos dias atuais.

- Apresentar

as relações de poder entre governantes e
governados. - Exibição de vídeos temáticos. Explicar o poder
politico romano observando seus pontos estratégicos dialogando
paralelamente as manobras politicas de Otavio Augusto.
Trabalhar a formação de Roma identificando os patrícios divisão
do poder, relacionando Roma aos seus generais do poder
monárquico. - Levantar a hipótese do preconceito - Trabalhar a
noção de cidadania. Analisar a dinâmica a diferença entre exclusão
e inclusão - Pesquisar definições. - Esclarecer a politica império
no mundo antigo - Trabalhar as diferenças entre equilíbrio e
desequilíbrio. Apontar pontos negativos e positivos

A passagem do mundo
antigo para o mundo
medieval. A fragmentação
do poder político na Idade
Média.

O Mediterrâneo como
espaço de interação entre as
sociedades da Europa, da
África e do Oriente Médio.
Trabalho e
formas de
organização
social e
cultural

(EF06HI14)
Identificar e analisar
diferentes formas de
contato, adaptação ou
exclusão entre
populações em
diferentes tempos e
espaços.

(EF06HI15) Descrever
as dinâmicas de
circulação de pessoas,
produtos e culturas no
Mediterrâneo e seu
significado.
(EF06HI16)
Caracterizar e
comparar as dinâmicas
de abastecimento e as
formas de organização
do trabalho e da vida
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- Apresentar a História como um processo dinâmico que está em
constante transformação.

Abordar os diferentes povos e contatos nos "encontros",
destacando as rivalidades e a busca de poder de alguns povos. Trabalhar a comunicação entre os povos etnias, diversidade
cultural, modos de convivência, analisar a exclusão com ênfase no
preconceito racial.
- Leitura coletiva. - Apresentação da rica alimentação
mediterrânea. - Debate. Destacar a cultura entre pessoas no espaço
trabalhar a noção de comércio no mundo globalizado.

- Estudo da linha do tempo apontando as relações de trabalho que
desapareceram e as que permaneceram, como a prática da
escravidão.

Senhores e servos no mundo
antigo e no medieval
Escravidão e trabalho livre
em diferentes
temporalidades e espaços
(Roma Antiga, Europa
medieval e África) Lógicas
comerciais na Antiguidade
romana e no mundo
medieval.

O papel da religião cristã,
dos mosteiros e da cultura
na Idade Média.

social em diferentes
sociedades e períodos,
com destaque para as
relações entre
senhores e servos.
(EF06HI17)
Diferenciar
escravidão, servidão e
trabalho livre no
mundo antigo.

- Apontar as diferentes relações de trabalho, diferenciando cada
tipo em diferentes sociedades.

Contextualizar a organização trabalhista no mundo medieval.
Destacar o modo de vida. Trabalhar o convívio entre servo e
senhor - Trabalhar a noção de liberdade em diversas sociedades.
Destacar a importância do trabalho.
Contextualizar a escravidão, não só no mundo medieval, mas em
toda a esfera trabalhista.

(EF06HI18) Analisar
o papel da religião
cristã na cultura e nos
modos de organização
social no período
medieval.

(EF06HI19) Descrever
O papel da mulher na Grécia e analisar os diferentes
e em Roma, e no período
papéis sociais das
medieval.
mulheres no mundo
antigo e nas
sociedades medievais.
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- Comparar

o papel da Igreja Católica no passado e nos dias
atuais, apontando seu poder de influência sobre a sociedade. Exibição do filme: O Nome da Rosa.
Explicar que todas as religiões dependendo de civilizações devem
ser respeitadas. - Questionar o livre arbítrio. - Incentivar o respeito
a todos os lideres religiosos.
- Fazer um comparativo da realidade das mulheres em diferentes
locais, no passado e nos dias atuais (social, política, econômica). Promover debates sobre o papel da mulher importância, respeito,
culturalidade. - Destacar a função da mulher na sociedade
medieval. - Valorizar e questionar como mulher, como família.

Historia 7° Ano
UNIDADES
TEMÁTICAS

O mundo moderno
e a conexão entre
sociedades
africanas,
americanas e
europeias

OBJETOS DE CONHECIMENTO

A construção da ideia de
modernidade e seus impactos na
concepção de História A ideia de
“Novo Mundo” ante o Mundo
Antigo: permanências e rupturas de
saberes e práticas na emergência do
mundo moderno

Saberes dos povos africanos e précolombianos expressos na cultura
material e imaterial

Humanismos,
Renascimentos e o
Novo Mundo.

Humanismos: uma nova visão de
ser humano e de mundo
Renascimentos artísticos e culturais

HABILIDADES

ORIENTAÇÕES
METODOLÓGICAS

(EF07HI01) Explicar o significado de
“modernidade” e suas lógicas de inclusão e
exclusão, com base em uma concepção
europeia.

Leitura de figura elaborada; Estudo do
caso; Reflexão do assunto; Vídeo;
Pesquisa; Seminário.

(EF07HI02) Identificar conexões e interações
entre as sociedades do Novo Mundo, da
Europa, da África e da Ásia no contexto das
navegações e indicar a complexidade e as
interações que ocorrem nos Oceanos
Atlântico, Índico e Pacífico.

Debate em grupo; Exercícios em grupo;
Pesquisa; Palavra cruzada; Estudos dos
mapas.
Leitura; Gráficos; Pesquisas; Exercícios.

(EF07HI03) Identificar aspectos e processos
específicos das sociedades africanas e
americanas antes da chegada dos europeus,
com destaque para as formas de organização
social e o desenvolvimento de saberes e
técnicas.
(EF07HI04) Identificar as principais
características dos Humanismos e dos
Renascimentos e analisar seus significados.
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Roda de conversa; Conversa informal;
Documentários; Exercícios.
Debate; Seminário; Avaliação oral

Reformas religiosas: a cristandade
fragmentada

As descobertas científicas e a
expansão marítima

A organização do
poder e as
dinâmicas do
mundo colonial
americano

A formação e o funcionamento das
monarquias europeias: a lógica da
centralização política e os conflitos
na Europa
A conquista da América e as formas
de organização política dos
indígenas e europeus: conflitos,
dominação e conciliação.

A estruturação dos vice-reinos nas
Américas
Resistências indígenas, invasões e
expansão na América portuguesa.

(EF07HI05)

Identificar e relacionar as
vinculações entre as reformas religiosas e os
processos culturais e sociais do período
moderno na Europa e na América.

Leitura de textos; Estudos de imagens e
gravuras; Pesquisas; Participação;
Debates; Exercícios.

(EF07HI06)

Leitura de imagens; Estudo de mapas;
Pesquisa e Roda de conversas.

Comparar as navegações no
Atlântico e no Pacífico entre os séculos XIV e
XVI.
(EF07HI07) Descrever os processos de
formação e consolidação das monarquias e
suas principais características com vistas à
compreensão das razões da centralização
política.
(EF07HI08) Descrever as formas de
organização das sociedades americanas no
tempo da conquista com vistas à
compreensão dos mecanismos de alianças,
confrontos e resistências.
(EF07HI09) Analisar os diferentes impactos
da conquista europeia da América para as
populações
ameríndias e identificar as formas de
resistência.
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Conversa informal; leitura em grupo;
Estudo em grupo; Participação.

Vídeo; Pesquisas; Conversas em grupo;
Participação.

Avaliação oral; Estudo de mapas;
Documentários; Exercícios.

( EF07HI10)

Analisar, com base em
documentos históricos, diferentes
interpretações sobre as dinâmicas das
sociedades americanas no período colonial.

Documentário; Pesquisas e Exercícios.

(EF07HI11) Analisar a formação históricageográfica do território da
América portuguesa por meio de mapas
históricos.

Debate; Leitura grupal; Exercícios;
Mapas;

(EF07HI12) Identificar a distribuição
territorial da população brasileira em
diferentes épocas, considerando a diversidade
étnico- racial e étnico-cultural (indígena,
africana, europeia e asiática).

Lógicas comerciais
e mercantis da
modernidade

As lógicas mercantis e o domínio
europeu sobre os mares e o
contraponto Oriental
As lógicas internas das
sociedades africanas
As formas de organização das
sociedades ameríndias
A escravidão moderna e o
tráfico de escravizados

(EF07HI13) Caracterizar a ação dos
europeus e suas lógicas mercantis visando
ao domínio no mundo atlântico.·.

Gráficos; Pesquisas.

Conversa informal; Gráficos; Pesquisa;
Exercícios.
Vídeos; Estudo de pesquisas.

(EF07HI14) Descrever as dinâmicas
comerciais das sociedades americanas e
africanas e analisar suas interações com
outras sociedades do Ocidente e do Oriente.
(EF07HI15) Discutir o conceito de escravidão
moderna e suas distinções em relação ao
escravismo antigo e à servidão medieval.
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Mapa; Gráficos; Pesquisas e Exercícios.

A emergência do capitalismo

(EF07HI16) Analisar os mecanismos e as
dinâmicas de comércio de escravizados em suas
diferentes fases, identificando os agentes
responsáveis pelo tráfico e as regiões e zonas
africanas de procedência dos escravizados.
(EF07HI17) Discutir as razões da passagem do
mercantilismo para o capitalismo.
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Debates; estudos em grupos; vídeos;
documentários.
Exercícios escritos
Documentário; Leitura grupal; Gráficos;
exercícios.

Historia 8° Ano
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

HABILIDADES

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

O mundo contemporâneo: o
Antigo Regime em crise

A questão do iluminismo e da
ilustração

(EF08HI01) Identificar os
principais aspectos conceituais
do iluminismo e do liberalismo e
discutir a relação entre eles e a
organização do mundo
contemporâneo.
(EF08HI02) Identificar as
particularidades político- sociais
da Inglaterra do século XVII e
analisar os desdobramentos
posteriores à Revolução
Gloriosa.
(EF08HI03) Analisar os
impactos da Revolução
Industrial na produção e
circulação de povos, produtos e
culturas.
(EF08HI04) Identificar e
relacionar os processos da
Revolução Francesa e seus
desdobramentos na Europa e no
mundo.
(EF08HI05) Explicar os
movimentos e as rebeliões da
América portuguesa,

Leitura, estudo em grupo,
pesquisa, debate, exercícios,
relatos, vivencias

As revoluções inglesas e os
princípios do liberalismo

Revolução Industrial e seus
impactos na produção e
circulação de povos, produtos e
culturas.
Revolução Francesa e seus
desdobramentos

Rebeliões na América
portuguesa: as conjurações
mineira e baiana
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Estudo em grupo, participação,
linha do tempo, roda de
conversa, debate, texto, leitura
de imagens.
Texto reflexivo sobre a
globalização roda de conversa,
vídeo, filme, estudo em grupo,
debate e simpósio
Estudo de imagens,
documentários, pesquisa,
conversa grupal, exercícios,
vídeo.
Leitura, debate, pesquisa, estudo
em grupo, filme, teatro, roda de
conversa.

articulando as temáticas locais e
suas interfaces com processos
ocorridos na Europa e nas
Américas.
(EF08HI06) Aplicar os conceitos
de Estado, nação, território,
governo e país para o
entendimento de conflitos e
tensões.
.(EF08HI07) Identificar e
contextualizar as especificidades
dos diversos processos de
independência nas Américas, seus
aspectos populacionais e suas
conformações territoriais
.(EF08HI08) Conhecer o ideário
dos líderes dos movimentos
independentistas e seu papel nas
revoluções que levaram à
independência das colônias
hispano-americanas.
(EF08HI09) Conhecer as
características e os principais
pensadores do Pan- americanismo
(EF08HI10) Identificar a
Revolução de São Domingo
como evento singular e
desdobramento da Revolução
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Conversa informal, pesquisa, roda
de conversa, mapas, imagens,
exercícios , textos, jornais
Conversa informal, leitura, estudo
de imagens, mapas, linha do
tempo, seminários, simposio

Texto reflexivo, vídeo, rida de
conversa, teatro, exercícios,
seminário

Textos reflexivos, estudo de
imagens, pesquisa, vídeo, debate,
Estudo de imagens,
documentário, debate, seminário.

(EF08HI11) Identificar e
explicar os protagonismos e a
atuação de diferentes grupos
sociais e étnicos nas lutas de
independência no Brasil, na
América espanhola e no Haiti.
(EF08HI12) Caracterizar a
organização política e social no
Brasil desde a chegada da Corte
portuguesa, em 1808, até 1822 e
seus desdobramentos para a
história política brasileira.
EF08HI13) Analisar o processo
de independência em diferentes
países latino-americanos e
comparar as formas de governo
neles adotadas

A tutela da população indígena,
a escravidão dos negros e a
tutela dos egressos da
escravidão.

(EF08HI14) Discutir a noção da
tutela dos grupos indígenas e a
participação dos negros na
sociedade brasileira do final do
período colonial, identificando
permanências na forma de
preconceitos, estereótipos e
violências sobre as populações
indígenas e negras no Brasil e
nas Américas.
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Estudo em grupo, dinâmica,
vídeo, palestra, exercícios,
seminário.

Leitura, vídeo, debate, pesquisa,
linha do tempo.

Documentários, palestra,
pesquisa, estudo de fotos e fatos,
seminário.

Vídeo, estudo em grupo, linha do
tempo exercícios

O Brasil no século XIX

Brasil: Primeiro Reinado
O Período Regencial e as
contestações ao poder central. O
Brasil do Segundo Reinado:
política e economia
A Lei de Terras e seus
desdobramentos na política do
Segundo Reinado
•
Territórios e fronteiras: a Guerra
do Paraguai

(EF08HI15) Identificar e
analisar o equilíbrio das forças e
os sujeitos envolvidos nas
disputas políticas durante o
Primeiro e o Segundo Reinado.
(EF08HI16) Identificar,
comparar e analisar a
diversidade política, social e
regional nas rebeliões e nos
movimentos contestatórios ao
poder centralizado.
(EF08HI17) Relacionar as
transformações territoriais, em
razão de questões de fronteiras,
com as tensões e conflitos
durante o Império.
(EF08HI18) Identificar as
questões internas e externas
sobre a atuação do Brasil na
Guerra do Paraguai e discutir
diferentes versões sobre o
conflito.
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Conversa informal, vídeo, roda de
conversa

Leitura, estudo em grupo, mapas,
debate

Documentário, estudo em grupo,
debate, exercícios.

Conversa informal, pesquisa,
documentário, palestra.

O escravismo no Brasil do século
XIX: plantations e revoltas de
escravizados, abolicionismo e
políticas migratórias no Brasil
Imperial.

Políticas de extermínio do
indígena durante o Império

Configurações do mundo no
século XIX

A produção do imaginário
nacional brasileiro: cultura
popular, representações visuais,
letras e o Romantismo no
Brasil.
Nacionalismo, revoluções e as
novas nações europeias.

Uma nova ordem econômica: as
demandas do capitalismo
industrial e o lugar das
economias africanas e asiáticas
nas dinâmicas globais

(EF08HI19) Formular
questionamentos sobre o legado
da escravidão nas Américas,
com base na seleção e consulta
de fontes de diferentes
naturezas.
(EF08HI20) Identificar e
relacionar aspectos das
estruturas sociais da atualidade
com os legados da escravidão
no Brasil e discutir a importância
de ações afirmativas.
(EF08HI21) Identificar e
analisar as políticas oficiais com
relação ao indígena durante o
Império.
(EF08HI22) Discutir o papel das
culturas letradas, não letradas e
das artes na produção das
identidades no Brasil do século
XIX.
(EF08HI23) Estabelecer
relações causais entre as
Ideologias raciais e o
determinismo no contexto do
imperialismo europeu e seus
impactos na África e na Ásia.
(EF08HI24) Reconhecer os
principais produtos, utilizados
pelos europeus, procedentes do
continente africano durante o
imperialismo e analisar os
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Estudo em grupo, exposição de
gravuras, debate, palestra

Vídeo, linha do tempo,
documentários, simpósio

Conversa informal, cordel,
lendas, pesquisas, entrevistas,
estudo em grupo
Estudo de imagens, pesquisa,
documentário, vídeos, palestra.

Conversa informal, pesquisa,
estudo de imagens, seminário.

Gráficos, mapas, estudo grupal
exercícios.

impactos sobre as comunidades
locais na forma de organização
e exploração econômica.
Os Estados Unidos da América e
a América Latina no século XIX

O imperialismo europeu e a
partilha da África e da Ásia

Pensamento e cultura no século
XIX: darwinismo e racismo. O
discurso civilizatório nas
Américas, o silenciamento dos
saberes indígena e as formas de
integração e destruição de
comunidades e povos indígenas.
A resistência dos povos e
comunidades indígenas diante
da ofensiva civilizatória

(EF08HI25) Caracterizar e
contextualizar aspectos das
relações entre os Estados
Unidos da América e a América
Latina no século XIX.
(EF08HI26) Identificar e
contextualizar o protagonismo
das populações locais na
resistência ao imperialismo na
África e Ásia.
(EF08HI27) Identificar as
tensões e os significados dos
discursos civilizatórios,
avaliando seus impactos
negativos para os povos
indígenas originários e as
populações negras nas
Américas.
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Linha do tempo, documentário,
pesquisa, seminário.

Mapas conversa informal,
pesquisa, vídeo, debate.

Conversa informal, documentário,
estudo em grupos, jornais, debate.

UNIDADES TEMÁTICAS
Totalitarismo e
conflitos mundiais

Historia 9° ano
HABILIDADES

OBJETOS DE
CONHECIMENTO
Experiências republicanas e
práticas autoritárias: as tensões e
disputas do mundo
contemporâneo
A proclamação da República e
seus primeiros desdobramentos

EF09HI01) Descrever e
contextualizar os principais
aspectos sociais, culturais,
econômicos e políticos da
emergência da República no
Brasil.

(EF09HI02) Caracterizar e
compreender os ciclos da história
republicana, identificando
particularidades da história local e
regional até 1954.
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ORIENTAÇÕES
METODOLOGICAS
- Apontar através de leituras de
textos complementares e debates
a força que a população dispõe
quando enseja mudanças. Trabalhar os movimentos sociais
da época. - Apontar os motivos
de revoltas em massa. - Destacar
a cultura de produção econômica
- trabalhar a politica. - Trabalhar
a biografia dos 5 presidentes que
governaram o Brasil nesse
período (1954). Destacar
acontecimento
ocorrido durante o governo dos
presidentes.
- Apresentar os movimentos
separatistas e a luta de interesses
em busca de trazer uma
República para o Brasil.

A questão da inserção dos negros
no período republicano do pósabolição Os movimentos sociais e
a imprensa negra; a cultura afrobrasileira como elemento de
resistência e superação das
discriminações.

(EF09HI03) Identificar os
mecanismos de inserção dos negros
na sociedade brasileira pósabolição e avaliar os seus
resultados.

Primeira República e suas
características Contestações e
dinâmicas da vida cultural no
Brasil entre 1900 e 1930

O período varguista e suas
contradições
A emergência da vida urbana e a
segregação espacial
O trabalhismo e seu protagonismo
político

Debater sobre a condição da
população negra, desde a época
da escravidão até os dias de hoje.
- Apresentar os diversos
movimentos negros que lutam
pela igualdade.
(EF09HI04) Discutir a
- Identificar diferentes elementos
importância da participação da
da população negra que
população negra na formação
permanecem em nossa cultura. econômica, política e social do
Destacar o fortalecimento da
Brasil.
cultura negra. Trabalhar lutas e
desenvolvimento dos negros da
sociedade. Debater o trabalho do
negro nos engenhos. - Comentar a
participação cultural do negro na
história do Brasil.
(EF09HI05) Identificar os
- Contextualizar a origem das
processos de urbanização e
favelas, com imagens, textos,
modernização da sociedade
vídeos, com o processo de
brasileira e avaliar suas
urbanização brasileira. - Apontar
contradições e impactos na região a divisão entre centro e periferia.
em que vive.
- Destacar o papel da
globalização em várias esferas
brasileiras, lembrando que o
ambiente se modifica com as
mudanças da atualidade.
(EF09HI06) Identificar e discutir
Debater sobre a luta dos
o papel do trabalhismo como força trabalhadores por direitos
política, social e cultural no Brasil, trabalhistas. - Apresentar os
em diferentes escalas (nacional,
direitos atuais concedidos aos
regional, cidade, comunidade).
trabalhadores através de suas
lutas. .- Questionar o papel do
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A questão indígena durante a
República (até 1964)

Anarquismo e protagonismo
feminino

(EF09HI07) Identificar e explicar,
em meio a lógicas de inclusão e
exclusão, as pautas dos povos
indígenas, no contexto
republicano (até 1964), e das
populações afrodescendentes.
(EF09HI08) Identificar as
transformações ocorridas no
debate sobre as questões da
diversidade no Brasil durante o
século XX e compreender o
significado das mudanças de
abordagem em relação ao tema.
(EF09HI09) Relacionar as
conquistas de direitos políticos,
sociais e civis à atuação de
movimentos sociais.

O mundo em conflito: a
Primeira Guerra Mundial
A questão da
Palestina A

(EF09HI10) Identificar e
relacionar as dinâmicas do
capitalismo e suas crises, os
grandes conflitos mundiais e os
conflitos vivenciados na
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trabalhismo e sua politica de
funcionamento nos âmbitos
social e cultural.
- Debater sobre o movimento
populista e a mudança da postura
política a partir de Vargas.
Discutir a valorização da cultura
e identidade, preservação de suas
terras e o reconhecimento como
sendo de etnia de pertence.
Analisar o ato constitucional que
legitimou o direito das mulheres
ampliou a participação feminina
na politica. - Expandir o assunto
sobre a conquista dos direitos
femininos no Brasil. Explicar que
esses direitos foram conquistados
gradativamente.
Mostrar que os direitos
adquiridos partiram de lutas das
minorias dos trabalhadores e que
continuam repercutindo nos dias
atuais.
Mostrar que através das grandes
guerras existiam interesses
diversos e convergentes na
manutenção do capitalismo dos
líderes mundiais.

Revolução Russa
A crise capitalista de 1929

Europa. (EF09HI11) Identificar
as especificidades e os
desdobramentos mundiais da
Revolução Russa e seu
significado histórico.
(EF09HI12) Analisar a crise
capitalista de 1929 e seus
desdobramentos em relação à
economia global.

A emergência do fascismo e do
nazismo A Segunda Guerra
Mundial
Judeus e outras vítimas do
holocausto
O colonialismo na África
As guerras mundiais, a crise do
colonialismo e o advento dos
nacionalismos africanos e asiáticos

(EF09HI13) Descrever e
contextualizar os processos da
emergência do fascismo e do
nazismo, a consolidação dos
estados totalitários e as práticas
de extermínio (como o
holocausto).
(EF09HI14) Caracterizar e
discutir as dinâmicas do
colonialismo no continente
africano e asiático e as lógicas de
resistência das populações locais
diante das questões internacionais.
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Através das leituras e pesquisas
realizadas mostrar que a
maioria, ou seja, o povo tinham
e tem o poder em suas mãos .

Mostrar por meio de pesquisar a
superestrutura do sistema
capelista hegemônico durante
séculos.
Exibição do filme o menino do
pijama listrado
Pesquisar sobre o assunto e fazer
debates.

Através de fonográficos o
percurso percorrido pelos
Europeus Em direção ao
extremo e asiáticos em nome do
imperialismo.

A Organização das Nações Unidas
(ONU) e a questão dos Direitos
Humanos

Modernização, ditadura civilmilitar e redemocratização: o
Brasil após 1946

O Brasil da era JK e o ideal de
uma nação moderna: a
urbanização e seus
desdobramentos em um país em
transformação

(EF09HI15) Discutir as
motivações que levaram à
criação da Organização das
Nações Unidas (ONU) no
contexto do pós-guerra e os
propósitos dessa organização.

Mostrar que a mesma é uma
organização supranacional que
tem por finalidade promover a
paz e cooperação para com os
demais países.

(EF09HI16) Relacionar a Carta
dos Direitos Humanos ao processo
de afirmação dos direitos
fundamentais e de defesa da
dignidade humana, valorizando as
instituições voltadas para a defesa
desses direitos e para a
identificação dos agentes
responsáveis por sua violação.

- Através da leitura coletivo do
documento relacionar os diretos e
deveres universais e identidade os
órgãos que lutam pela
manutenção.

(EF09HI17) Identificar e
analisar processos sociais,
econômicos, culturais e políticos
do Brasil a partir de 1946.

Debater sobre a politica
desenvolvimentista proposta por
JK e analisar as mudanças de
capitais a partir dos interesses dos
governadores e dos ciclos
economicos

(EF09HI18) Descrever e analisar
as relações entre as transformações
urbanas e seus impactos na
cultura brasileira entre 1946 e
1964 e na produção das
desigualdades regionais e sociais.
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Exibir vídeo reais da
construção de Brasília;
Apontando as diferentes
vivencias pelos trabalhadores
da época e o grande
movimento migratório para a
região centro-oeste

Os anos 1960: revolução cultural?
A ditadura civil-militar e os
processos de resistência
As
questões indígena e negra e a
ditadura

(EF09HI19) Identificar e
compreender o processo que
resultou na ditadura civil-militar
no Brasil e discutir a emergência
de questões relacionadas à
memória e à justiça sobre os
casos de violação dos direitos
humanos.

Debater sobre os diferentes
sistemas políticos e as
conjunturas que levaram o Brasil
ao sistema de ditadura militar.

(EF09HI20) Discutir os processos
de resistência e as propostas de
reorganização da sociedade
brasileira durante a ditadura
civil-militar.

Exibir imagens dos Tipos de
torturas utilizada na época e fazer
um levante sobre o movimento de
resistências Pesquisa-Leituras

(EF09HI21) Identificar e
relacionar as demandas indígenas
e quilombolas como forma de
contestação ao modelo
desenvolvimentista da ditadura.

Abordar os diferentes estilos de
vida vivenciados pelo povo
indígenas e quilombola que vão
em direção contraria ao
pensamento politico da época.
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O processo de
redemocratização A
Constituição de 1988 e a
emancipação das
cidadanias
(analfabetos, indígenas, negros,
jovens etc.)
A
história recente do Brasil:
transformações políticas,
econômicas, sociais e culturais
de 1989 aos dias atuais
Os
protagonismos da sociedade
civil e as alterações da
sociedade brasileira
A questão da violência contra
populações marginalizadas O
Brasil e suas relações
internacionais na era da
globalização

(EF09HI22) Discutir o papel da
mobilização da sociedade
brasileira do final do período
ditatorial até a Constituição de
1988.

Evidenciar a importância do
movimento denominado diretas já
Simular um processo eleitoral em
sala.

(EF09HI23) Identificar direitos
civis, políticos e sociais expressos
na Constituição de 1988 e
relacioná-los à noção de
cidadania e ao pacto da sociedade
brasileira de combate a diversas
formas de preconceito, como o
racismo.

Apresentar a última constituição
brasileira, o ECA, os direitos do
consumidor e debater sobre
direitos e deveres em nossa
sociedade.

(EF09HI24) Analisar as
transformações políticas,
econômicas, sociais e culturais
de 1989 aos dias atuais,
identificando questões
prioritárias para a promoção da
cidadania e dos valores
democráticos.

(EF09HI25) Relacionar as
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Debater sobre o protagonismo
popular e a luta por direitos em
diferentes meios sociais.

transformações da sociedade
brasileira aos protagonismos da
sociedade civil após 1989.

(EF09HI26) Discutir e analisar as
causas da violência contra
populações marginalizadas
(negros, indígenas, mulheres,
homossexuais, camponeses,
pobres etc.) com vistas à tomada
de consciência e à construção de
uma cultura de paz, empatia e
respeito às pessoas.
(EF09HI27) Relacionar aspectos
das mudanças econômicas,
culturais e sociais ocorridas no
Brasil a partir da década de 1990
ao papel do País no cenário
internacional na era da
globalização.
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Pesquisar, apresentar
documentários, leituras
compartilhadas e apresentar
seminários.
Trabalhar a questões da
diversidade, por meio da
elaboração de projetos na
própria comunidade.
Fazer palestras com pessoas da
comunidade e abrir o debates .

Abordar planos real e seus
objetivos frente a politica
externa de valorização do Brasil
e as mudanças provocadas na
politica interna do Brasil para
sua implementação.

A Guerra Fria: confrontos
de dois modelos políticos
A China e Rússia A Revolução
Cubana e as tensões entre Estados
Unidos da América e Cuba

A história recente

As experiências ditatoriais
na América Latina

(EF09HI28) Identificar e analisar
aspectos da Guerra Fria, seus
principais conflitos e as tensões
geopolíticas no interior dos blocos
liderados por soviéticos e
estadunidenses.

(EF09HI29) Descrever e
analisar as experiências
ditatoriais na América Latina,
seus procedimentos e vínculos
com o poder, em nível nacional
e internacional, e a atuação de
movimentos de contestação às
ditaduras.

(EF09HI30) Comparar as
características dos regimes
ditatoriais latino-americanos, com
especial atenção para a censura
política, a opressão e o uso da
força, bem como para as reformas
econômicas e sociais e seus
impactos.
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Pesquisar nomenclatura e
conceitos da guerra fria ;
Diferenciar dos fatos reais do
socialismo e comunismo.
Pesquisar e analisar os
acontecimentos sobre a guerra
fria com seus principais países
adversária.
Apresentar
as
diferentes
semelhanças entre os regimes
ditatoriais que coexistiram na
América latina
Pesquisar sobre os diferentes
movimentos de luta e resistências
na América latina.

Analisar e estudar com pesquisas
e documentários sobre essa
política e seus impactos,
finalizando com seminários.

Os processos de
escolonização na África e
na Ásia

O fim da Guerra Fria e o
processo de globalização
Políticas econômicas na
América Latina

(EF09HI31) Descrever e avaliar os
processos de descolonização na
África e na Ásia.

(EF09HI32) Analisar mudanças e
permanências associadas ao
processo de globalização,
considerando os argumentos dos
movimentos críticos às políticas
globais.

(EF09HI33) Analisar as
transformações nas relações
políticas locais e globais
geradas pelo desenvolvimento
das tecnologias digitais de
informação e comunicação.

(EF09HI34) Discutir as
motivações da adoção de
diferentes políticas econômicas na
América Latina, assim como seus
impactos sociais nos países da
região.
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Pesquisar e analisar o Processo de
independência, com vídeo e
documentários, conhecendo a luta
e as personalidades que
influenciaram na independência
da África e Ásia.
Conversa informal, exposição de
objetos, rever a questão do dialeto
internetico atual.

Utilizar pesquisas e noticiários,
obter informações em roda de
conversa para analisar o
desenvolvimento tecnológico,
fazendo exposição de
informações, objetos de acordo
com o desenvolvimento da
tecnologia.
Analisar gráficos da política
econômica da América Latina,
usando pesquisa e debates,
seminário.

Os conflitos do século XXI e a
questão do terrorismo
Pluralidades e diversidades
indenitárias nas atualidades as
pautas dos povos indígenas no
século XXI e suas formas de
inserção no debate local,
regional, nacional e
internacional

(EF09HI35) Analisar os
aspectos relacionados ao
fenômeno do terrorismo na
contemporaneidade,
incluindo os movimentos
migratórios e os choques entre
diferentes grupos e culturas.
(EF09HI36) Identificar e discutir
as diversidades indenitárias e seus
significados históricos no início do
século XXI, combatendo
qualquer forma de preconceito e
violência.
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Conhecer através de pesquisas e
gráficos essa questão, debatendo
e roda de conversa, fechando com
simpósio o estudo do assunto
Pesquisa em campo na
comunidade Tapeba, resgate a
identidade cultural e promover a
conscientização da riqueza e
descendência dessa etnia

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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6º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Tradição escrita: registro dos
ensinamentos sagrados

HABILIDADES

(EF06ER01) Reconhecer o papel
da tradição escrita na preservação
de memórias, acontecimentos e
ensinamentos religiosos.

Crenças religiosas e filosofias de
vida

ORIENTAÇÕES
METODOLÓGICAS
-Realizar oficinas onde os
educandos registrem fatos
ocorridos em seu cotidiano
como forma de valorização
as memórias.
- Trabalhar as primeiras
sociedades gráficas, os
registros e a importância
da escrita em organizar
informações, preservar
memórias, (slides).
-Expor apresentações de
diversos livros escritos
sagrados das várias
religiões em suas divisões/
nomenclaturas.

518

-Apresentar e debater os conceitos
religiosos (teísmo, monoteísmo,
politeísmo) exemplificando-os.
(EF06ER02) Reconhecer e
valorizar a diversidade de textos
religiosos escritos (textos do
Budismo, Cristianismo,
Espiritismo, Hinduísmo,
Islamismo, Judaísmo, entre
outros).

519

- Elaborar um quadro comparativo
com definição e filosofia de
diversas religiões.
- Propor produção textual
acerca das religiões
trabalhadas.

- Identificar através de imagens e/ ou
fotografias, os ensinamentos e modo
de ser e viver de diversas religiões.
Ensinamentos da tradição escrita

(EF06ER03) Reconhecer, em
textos escritos, ensinamentos
relacionados a modos de ser e
viver.

- Trabalhar os sentimentos de
aceitação e tolerância por meio de
reflexões e vídeos em sala de aula a
respeito dos ensinamentos
encontrados nos diversos tipos de
textos.

- Perceber dentro dos textos
estudados suas próprias
características identificando e
respeitando as diferenças através
das roda de conversa.
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- Diferenciar Exegese e Eisegese
como distintas formas de
interpretação.

(EF06ER04) Reconhecer que os
textos escritos são utilizados pelas
tradições religiosas de maneiras
diversas.

- Apresentar textos abertos à dupla
interpretação para uma reflexão em
roda de conversa (sugestão de textos
neutros), trabalhando diferentes
pontos de vista.
- Sugerir uma história clássica
indicada pelo professor, onde o
educando reproduza ou crie seu
próprio final.

(EF06ER05) Discutir como o
estudo e a interpretação dos textos
religiosos influenciam os adeptos
a vivenciarem os ensinamentos
das tradições religiosas.

- Apresentar ao aluno a
importância do contexto
(histórico/ gramatical) para
interpretação e aplicação em sua
vida.
-Confeccionar cartazes em que os
estudantes sinalizem semelhanças e
diferenças entre religiões de base
comum.
- Listar através de pesquisa as várias
tradições escritas e suas intercessões
com a constituição brasileira.
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- Organizar a turma em equipes
com o objetivo de reconhecer a
importância dos mitos, ritos e
símbolos.
- Explanação e debate acerca da
importância dos mitos, ritos e
símbolos religiosos.

Símbolos, ritos e mitos
religiosos.

(EF06ER06) Reconhecer a
importância dos mitos, ritos,
símbolos e textos na
estruturação das diferentes
crenças, tradições e movimentos
religiosos.

(EF06ER07) Exemplificar a
relação entre mito, rito e
símbolo nas práticas
celebrativas de diferenças
tradições religiosas.

- Apresentar de forma lúdica
(teatro, danças, músicas,
murais) os mitos, ritos e
símbolos religiosos.

- Expor através de peças teatrais
as práticas celebrativas de
diferentes tradições religiosas.
- Elaborar um inventário listando
símbolos, ritos e mitos das
diversas práticas religiosas que
eles conhecem.

-Identificar num texto proposto
pelo professor os mitos, ritos e
símbolos religiosos.
522

UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

7º ANO
HABILIDADES

ORIENTAÇÕES
METODOLÓGICAS
- Listar a partir de pesquisa as diferentes
práticas de comunicação com as divindades
em distintas manifestações religiosas
(oração,
cânticos,
vestimentas, meditação, etc...).

(EF07ER01) Reconhecer e respeitar as práticas - Propor aos estudantes a elaboração de
de comunicação com as divindades em distintas seminários,
apresentando
os
manifestações e tradições religiosas.
significados das práticas de comunicação
com as divindades previamente pesquisadas.
-Desenvolver o sentimento de respeito a
partir da socialização em grupo das
pesquisas, relatos e opiniões dos estudantes
com a mediação do professor.

Manifestações
Religiosas
Místicas e espiritualidades
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(EF07ER02)
Identificar
práticas
de
espiritualidade utilizadas pelas pessoas em - Conceituar a partir de pesquisa os
significados
de
espiritualidades,
determinadas situações (acidentes, doenças,
religiosidades e materialidade.
fenômenos climáticos).
- Entrevistar os mais velhos acerca das
crenças e práticas de espiritualidade
utilizadas em determinadas situações
(acidentes, doenças, quadras chuvosas).
- Discutir em sala de aula as práticas
mencionadas nas entrevistas e identificar os
ritos ligados a espiritualidade e a tradição,
utilizados em nosso cotidiano.

(EF07ER03) Reconhecer os papéis atribuídos ás -Realizar aula expositiva apresentando
lideranças de diferentes tradições religiosas.
diversas religiões e lideranças religiosas no
mundo e posteriormente no município.
- Propor uma atividade de campo a qual os
estudantes irão coletar informações acerca do
papel e do trabalho de lideranças religiosas da
comunidade.
- Produção textual acerca do papel social
destes líderes na comunidade.
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Lideranças religiosas

-Identificar através de pesquisa, líderes
religiosos que se destacaram por suas
(EF07ER04) Exemplificar líderes religiosos contribuições na sociedade.
que se destacaram por suas contribuições á -Apresentar através de produção artística
(desenhos, pinturas, grafite, colagens) acerca
sociedade.
dos líderes religiosos estudados.
-Confeccionar um mural a partir das
produções realizadas nas atividades
anteriores e expor para a comunidade escolar.
-Exibição de vídeos, reprodução de músicas
e análise de textos sobre o tema tolerância
religiosa.
(EF07ER05) Discutir estratégias que promovam -Debater em roda de conversa o tema
a convivência ética e respeitosa entre as tolerância religiosa através dos recursos
apresentados.
religiões.
-Propor que os estudantes produzam
oralmente estratégias e atitudes diárias
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para uma convivência harmoniosa entre as
religiões.

(EF07ER06) Identificar princípios éticos em
diferentes tradições religiosas e filosofias de
vida, discutindo como podem influenciar
condutas pessoais e práticas sociais.

Crenças
religiosas e
filosofias de
vida

Princípios éticos e valores religiosos

- Elencar princípios éticos presentes nas mais

diversas religiões.
- Confecção de painéis com palavras chave
que enfatizem esses valores independentes da
religião.
- Compor paródias a partir das palavras em
destaque nos painéis, enfatizando a ética em
condutas e práticas sociais.

(EF07ER07) Identificar e discutir o papel das -Apresentar os direitos humanos a partir de
lideranças religiosas e seculares na defesa e textos identificando seu papel e sua
promoção dos direitos
importância para a vida em sociedade.
humanos.
-Exemplificar líderes seculares e religiosos a
partir de suas biografias destacando suas
práticas na promoção dos direitos humanos.
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-Exibir filmes acerca do tema lideranças na
promoção dos direitos humanos, seguida de
debate. Sugestões: (o menino e o mundo,
Selma, etc...).

527

(EF07EF08) Reconhecer o direito á liberdade de -Apresentação do artigo 5º, inciso VI, da
consciência, crença ou convicção, questionando constituição federal que defende a liberdade de
concepções e práticas sociais que a violam.
consciência e crença, assegurando o livre exercício
dos cultos religiosos.
-Promover um momento de reflexão entre os
estudantes em que seja levantada a questão teorica e
prática, reconhecendo as liberdades de consciência,
crença e convicção, desenvolvendo assim, práticas
de promoção desses direitos.
-Culminância envolvendo toda a comunidade
escolar com apresentações musicais, danças,
teatrais, sarau, etc, acerca das liberdades de
consciência, crenças e convicção.
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UNIDADES TEMÁTICAS

9º ANO
OBJETOS DE CONHECIMENTO

HABILIDADES

ORIENTAÇÕES
METODOLÓGAS

-Listar os princípios e orientação
para o cuidado da vida, abordando
os valores através de aula
expositiva.
(EF09ER01) Analisar princípios e
orientações para o cuidado da vida e
nas diversas tradições religiosas e
filosofias de vida.

Crenças religiosas e filosofias de
vida

Imanência e transcendência

-Direcionar um diálogo onde os
alunos possam refletir sobre
princípios, destacando a importância
da vida empática.
-Desenvolver um acróstico
utilizando os valores, dando
ênfase no convívio.
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-Reprodução de músicas, análise da
letra e debate acerca da valorização
e desrespeito à vida, (sugestão:
tente outra vez (Raul Seixas),
Cidadão (Zé Ramalho)etc...)
(EF09ER02) Discutir as diferentes
expressões devalorização ede
desrespeito à vida por meio da
análise de matérias nas diferentes
mídias.

-Listar palavras que expressam à
valorização ou desrespeito a
vida.
- Produzir paródias que fale da
valorização ou desrespeito à vida.

Vida e morte
-Explanar sobre mitos religiosos
distinguindo o sentido de viver e
morrer em diferentes tradições
religiosas.

(EF09ER03) Identificar sentidos do
viver e do morrer em diferentes
tradições religiosas, através do
estudo de mitos fundantes.
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-Mostrar através de documentários
e do estudo de mitos fundantes o
sentido de viver e morrer em
diversas religiões/doutrinas.
-Realizar roda de conversa
pertinente ao assunto trabalhado.

-Apresentar seminários sobre as
temáticas: atitude ética, respeito à
vida e dignidade humana.
(EF09ER06) Reconhecer a
coexistência como uma atitude ética de -Suscitar um debate no sentido de
se perceber semelhanças e
respeito à vida e à dignidade
diferencias entre atitude ética,
humana
respeito à vida e dignidade.
-Exibir filmes que retratem a
dignidade e a valorização e o
respeito à vida (sugestão: um grito
de socorro, extraordinário).

(EF09ER07) Identificar
princípios éticos (familiares,
religiosos, e culturais) que
possam alicerçar a construção de
projetos de vida.
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-Propor aos estudantes que
relacionem músicas nas quais
apareçam princípios e valores
éticos.
-Sugerir a produção de texto em
prosas ou em versos falando
sobre princípios e valores éticos.

-Realizar uma palestra
multifuncional mediada por
psicóloga, assistente social aberta à
comunidade escolar com um relato
de vivência e superação de
preferência com um convidado
local.
-Elaborar um manifesto de
compromissos da turma com os
princípios e valores éticos.

(EF09ER08) Construir projetos
de vida assentados em princípios
e valores éticos
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-Realizar jogos, dinâmicas e
oficinas que trabalhem os
princípios e valores éticos.
- Promover com os estudantes
projetos de mobilização na escola e
na comunidade que possibilite
identificar e discutir sobre os direitos
fundamentais de todo ser humano.
(sugestões: Projeto de
conscientização envolvendo a
comunidade escolar na manutenção
do patrimônio público, palestra
motivacional etc...)
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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.
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
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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. Ressaltase 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. "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
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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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